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1 Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem zvolila Notářský zápis jako obligatorní 

forma právního jednání pro případ smrti, a to zejména s ohledem na aktuálnost tohoto 

tématu. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.) obsahuje řadu novinek, 

které se týkají i nové úpravy dědického práva a zasahují tak do života každého 

jednotlivce. Tyto převratné změny v právu dědickém také zásadně posílily činnost 

notáře, neboť nová právní úprava v oblasti dědění zavedla nové instituty, které musí mít 

obligatorně formu veřejné listiny, za níž je občanským zákoníkem považován právě 

notářský zápis a tím došlo k rozšíření uplatnění notářských zápisů. 

Dědické právo spočívá na zásadách posílení autonomie vůle zůstavitele, zachování 

hodnot vytvořených zůstavitelem se zřetelem k budoucnosti a přechodu majetku děděním 

na jednotlivce, což posiluje starostlivost každého z nás o vlastní majetek, když víme, že jej 

budeme moci předat další generaci. K těmto zásadám přistupují i zásady ostatní, zejména 

zásada rovnosti, absolutní povahy dědického práva, universální sukcese, volnosti dědice 

dědictví přijmout či odmítnout a princip ingerence veřejné moci při nabytí dědictví.1 Z 

hlediska těchto zásad, na nichž je dědické právo postaveno, zaznamenalo významný 

posun od předchozího stavu a ideologie vycházející z toho, že “jako mrtvý člověk je již 

bez významu a jeho podmínky, přání a příkazy jsou bez právních následků“ 2 byla 

nahrazena přirozenou úctou k člověku a k jeho poslednímu přání. Příkladem většího 

respektu k vůli zůstavitele je celá řada nových institutů, které se dosud nepoužívaly nebo 

používat nemohly, například dědická smlouva, odkaz, svěřenecké náhradnictví, zřeknutí se 

dědického práva, zcizení dědictví, výhrada soupisu pozůstalosti a další. 

Z důvodu omezených rozsahových možností práce jsem zvolila jako její předmět 

pouze ty instituty dědického práva, kde je forma notářského zápisu zákonem 

obligatorně předpokládána jako jediná možná forma právního jednání. Tyto instituty 

jsou podle mého názoru zásadní jednak pro pořizovatele, resp. zůstavitele, potažmo 

                                                 
1 ELIÁŠ, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, s. 601 
2 ELIÁŠ, K.: Základní pojetí návrhu úpravy dědického práva pro nový občanský zákoník. Ad Notam, 

5/2003, s. 98  
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dědice, kterých se tato úprava týká, ale jsou významné také pro notáře, kteří tuto novou 

právní úpravu aplikují při sepisu těchto listin o právním jednání pro případ smrti a 

následně ji aplikují i z pozice notáře jako soudního komisaře při projednání pozůstalosti, 

tedy z pohledu práva procesního. 

  Cílem mé práce je analýza jednotlivých druhů právního jednání, kterými může 

zůstavitel ovlivnit to, jak bude vypadat po jeho smrti vypořádání majetku a splněny jeho 

příkazy, podmínky či případná přání, a pro které je stanovena povinná forma notářského 

zápisu se stručným historickým exkurzem každého tohoto institutu, přehledem formálních a 

obsahových náležitostí, výhod a úskalí, které tyto instituty přinášejí. 

 Tato má diplomová práce je rozdělena do osmi kapitol, přičemž obsahem této 

první úvodní kapitoly je stručná charakteristika této mé práce.   

Ve druhé kapitole své práce se věnuji obecně notářskému zápisu jako obligatorní 

formě právního jednání pro případ smrti, upozorňuji na jeho výhody a význam, povinné 

náležitosti a jeho důkazní sílu. Notářský zápis jako forma právního jednání pro případ 

smrti je vhodná z mnoha hledisek. Jednak z důvodu eliminace následných sporů o jeho 

pravost a platnost a dále také z toho důvodu, že právní jednání pro případ smrti je 

závažným právním jednáním a zůstavitel, který pořizuje pro případ své smrti, může 

vzhledem ke své mnohdy složité fyzické nebo i psychické situaci podlehnout cizí 

manipulaci. Forma notářského zápisu pořízení pro případ smrti za spolupůsobení notáře, 

jako profesionálního právníka má garantovat, že vůle zůstavitele bude odpovídajícím 

způsobem vyjádřena a zároveň bude pořizovateli umožněno poučení o povaze 

požadovaného právního jednání i o jeho účinnosti, což by ho mělo do jisté míry ochránit 

před neuváženým pořízením těchto listin.  

 Kapitola třetí je věnována dědické smlouvě, její historii, obsahu, formálním 

náležitostem, způsobilosti k jejímu uzavření, možnosti zrušení a také srovnání 

s darováním pro případ smrti. Zvýšené formální náležitosti dědické smlouvy, zejména 

podmínka formy veřejné listiny (notářského zápisu) mají své opodstatnění;  dědickou 

smlouvu na rozdíl od závěti není možné jednostranně změnit, zrušit nebo odvolat a 

forma veřejné listiny (notářského zápisu) dědické smlouvy může zůstavitele do jisté 

míry ochránit před jejím nepromyšleným uzavřením. Zvýšené formální náležitosti 

dědické smlouvy mají však i jiný význam; její účinky totiž nastávají až v případě, kdy je 
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zůstavitel po smrti a nebude tak již schopen namítat, že takovou smlouvu neuzavřel a že 

podpis není jeho. Veřejná listina takové pochybnosti nepřipouští a chrání dědice, 

zůstavitele i právní jistotu. 

Institut zřeknutí se dědického práva, o němž pojednává kapitola čtvrtá, 

umožňuje budoucímu zůstaviteli a jeho presumptivním dědicům řešit své majetkové 

poměry již za svého života a předejít tak nevhodnému dělení svého rodového majetku a 

případným budoucím sporům o tento majetek, neboť tato smlouva nabízí mnoho 

možných variant. I v této kapitole se věnuji historii tohoto institutu, formálním 

náležitostem, důsledkům uzavření takovéto smlouvy a jejím dopadům na dědice i na 

jejich potomky. Závěrem této kapitoly se věnuji otázce zřeknutí se dědického práva 

pouze ke konkrétní věci, která není dosud jednoznačná. 

 Závěť je předmětem kapitoly páté. I v tomto případě jsem se zaměřila na formu 

a obsahové náležitosti závěti včetně zamyšlení nad společnou závětí, způsobilost pořídit 

závěť a na možnosti jejího zrušení. Jednu podkapitolu jsem věnovala datu závěti, neboť 

o.z. již nově neuvádí, že pořizovatel má povinnost uvést v závěti den, měsíc a rok, kdy 

byla pořízena. Podrobněji se dále věnuji závětem, pro které je povinná forma 

notářského zápisu.  

Šestá kapitola pojednává o institutu správce dědictví, který lze považovat za 

důležitou záruku projevu a následného naplnění svobodné vůle pořizovatele, resp. 

zůstavitele. Tento institut má zajistit, že v době od smrti zůstavitele do právní moci 

rozhodnutí, kterým se potvrzuje nabytí pozůstalosti, bude majetek spadající do dědictví 

spravován s takovou péčí, jež zajistí jeho zachování a nebude tedy docházet ke 

snižování hodnoty uvedeného majetku, k čemuž může dojít vlivem délky trvání řízení o 

pozůstalosti. V rámci této kapitoly se věnuji zejména povolání správce veřejnou 

listinou, srovnání s institutem vykonavatele závěti a okrajově také jmenování správce 

soudem. 

Předposlední, sedmá kapitola je věnována Evidenci právních jednání pro případ 

smrti, kterou vede a spravuje Notářská komora České republiky a která poskytuje 

pořizovateli jistotu, že se notář jako soudní komisař, který bude projednávat jeho 

pozůstalost, včas dozví, zda zůstavitel zanechal nějaké právní jednání pro případ smrti a 
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zůstavitel tak nemusí předem nikoho informovat, že nějaké právní jednání pro případ 

smrti učinil a kde tuto listinu uschoval. 

Poslední kapitolou mé práce je závěr, jehož cílem je shrnutí všech nabytých 

poznatků a dojmů, které jsem při psaní této práce a podrobném zkoumání jednotlivých 

institutů, které jsou obsahem této mé práce, získala a současně také můj pohled na to, v čem 

je nová právní úprava dědického práva pro praxi přínosnější. 
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2 Notářský zápis jako obligatorní forma právního 
jednání pro případ smrti – obecně 

Nový občanský zákoník přinesl řadu nových institutů, které se dosud 

nepoužívaly nebo používat nemohly. Převratných změn se dočkalo i právo dědické 

v oblasti rozšíření právních jednání pro případ smrti.  

Občanský zákoník opustil dosud používaný pojem „právní úkon“ a nahradil jej 

pojmem „právní jednání.“ Z důvodové zprávy plyne, že důvodem pro tuto změnu byla 

snaha o opuštění terminologie spojené s minulým společenským režimem a návrat 

k dříve tradičnímu právnímu pojmosloví.3 V občanském zákoníku se však nesetkáme 

s legální definicí právního jednání, což však neznamená, že by se změnila podstata 

tohoto pojmu či jeho pojmové znaky. Právní jednání je projevem vůle, který je zaměřen 

na vyvolání určitých právních následků (zejména vznik, změnu nebo zánik 

subjektivních práv a povinností), které právní řád s takovým projevem vůle spojuje.  

Ustanovení §§ 545-599 o.z. obsahují obecnou úpravu právních jednání, která jsou 

základní právní úpravou tohoto pojmu pro celou oblast soukromého práva, tedy včetně 

práva dědického. Tato ustanovení upravují základní otázky týkající se právních jednání, 

tj. jejich pojmové znaky a náležitosti, obsah a výklad právních jednání a následky vad 

právních jednání a nově je zde také upravena problematika soukromých a veřejných 

listin, která pro účely hmotného práva stanoví předpoklady a právní následky jejich 

použití, zejména jejich důkazní význam. 4 

V občanském zákoníku tak nenajdeme ani legální definici právního jednání pro 

případ smrti. Podle § 42 Kancelářského řádu Notářské komory České republiky5 vede 

notář seznam listin o právních jednáních pro případ smrti a podle § 32 tohoto předpisu 

jsou listinami o právním jednání pro případ smrti závěti, dovětky, dědické smlouvy, 

prohlášení o vydědění a o tom, že dědic, jemuž svědčí zákonná dědická posloupnost, 

dědictví nenabude, přikázání započtení na dědický podíl nebo zrušení těchto právních 

                                                 
3 ELIÁŠ, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, s. 250 
4 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 1940 
5 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle § 37, odst. 3 písm. m) zákona 

č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas 

Ministerstvo spravedlnosti podle § 37 odst. 4 tohoto zákona  



6 

 

jednání. Podle § 35a NŘ Notářská komora České republiky vede, provozuje a spravuje 

Evidenci právních jednání pro případ smrti (dále jen „evidence“) a podle § 35b NŘ se 

v této evidenci evidují listiny o těchto právních jednáních zůstavitele učiněných pro 

případ smrti: závěť, dovětek, dědická smlouva, prohlášení o vydědění a prohlášení o 

tom, že dědic, jemuž svědčí zákonná dědická posloupnost, pozůstalosti nenabude, 

přikázání započtení na dědický podíl, není-li takové přikázání obsaženo v závěti, 

povolání správce pozůstalosti, není-li povolán v závěti, smlouva o zřeknutí se dědického 

práva, jakož i listiny o zrušení těchto právních jednání. 

 Občanský zákoník na mnoha místech vyžaduje, aby určité právní jednání mělo 

zvláštní formu, a to formou veřejné listiny, tj. listiny vydané orgánem veřejné moci 

v mezích jeho pravomoci nebo listiny, které za veřejnou listinu prohlásí zákon.6  Tento 

výčet veřejných listin je však nutné blíže upřesnit; co se v tomto případě veřejnou  

listinou vlastně rozumí. Podle ustanovení § 3026, odst. 2 o.z. „vyžaduje-li právní 

jednání formu veřejné listiny, rozumí se jí notářský zápis.“  Notářský zápis je veřejnou 

listinou nejen na základě § 3026, odst. 2 o.z, nýbrž rovněž na základě § 6 NŘ.  

V souladu s dosavadním přístupem má roli veřejné listiny zásadně plnit notářský zápis, 

sepsaný dle §§ 62−71 NŘ.7 Např. předepisuje-li § 1582, odst. 2 o.z. pro dědickou 

smlouvu  požadavek veřejné listiny, je tím s ohledem na § 3026, odst. 2 o.z. řečeno, že 

taková smlouva musí být sepsána písemně a zachycena v notářském zápisu. 

Forma veřejné listiny (notářského zápisu) jako jediná možná forma právního 

jednání pro případ smrti je podle občanského zákoníku povinná zejména u: 

 Dědické smlouvy  

 Závěti – pouze v některých případech 

 Smlouvy o zřeknutí se dědického práva 

 Ustanovení správce pozůstalosti 

O těchto právních jednáních pro případ smrti se věnuji v následujících kapitolách této 

své práce. 

                                                 
6 Viz § 567 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
7 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 2315 
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2.1 Význam a výhoda notářského zápisu o právním jednání pro 
případ smrti 

Zvláštností a specifikem veřejných listin je veřejná víra v jejich pravost a 

správnost. V případě notářských zápisů, tedy veřejných listin sepsaných notářem, je 

veřejná víra garantována především osobností notáře a dále také skutečností, že originál 

notářského zápisu je vždy uložen ve sbírce notářských zápisů8 a tam i archivován.9 

V naší společnosti je ze všech právních jednání pro případ smrti nejvíce 

rozšířena závěť. Je to dáno jednak tím, že jako jednostranné právní jednání zůstavitele 

může být závěť zůstavitelem za jeho života kdykoliv jednostranně odvolána nebo 

změněna, zůstavitel tak nemůže být za svého života nikomu zavázán, že svou závěť 

neodvolá. Dále také tím, že pořízení pro případ smrti bylo v minulosti omezeno pouze 

právě na závěť a případně listinu o vydědění, výběr pořízení pro případ smrti tedy nebyl 

moc veliký, a tak je závěť logicky nejčastějším projevem zůstavitelovy vůle, jak má být 

s jeho majetkem naloženo po jeho smrti. Závěť může zůstavitel platně sepsat i vlastní 

rukou, vlastní rukou musí být sepsán celý text závěti a závěť musí též vlastní rukou 

podepsat,10 takto napsanou závěť může pořizovatel předat třetí osobě nebo uložit doma 

do šuplíku. Takovéto naložení se závětí však s sebou nese riziko, že právě tato závěť se 

při projednání pozůstalosti nedostane do rukou notáře a nebude tak podle ní při 

projednání pozůstalosti postupováno, neboť ani uložení závěti u osoby, o níž zůstavitel 

nemá sebemenší pochybnosti, nevylučuje, že tato osoba naloží se závětí tak, aby nebyla 

při dědickém řízení nalezena. Výhodou závěti sepsané formou notářského zápisu tak je 

její uložení ve sbírce notářských zápisů u notáře, který ji sepsal (sbírka notářských 

zápisů musí být uložena v kanceláři notáře v jeho sídle pod uzávěrou v kovové skříni,11 

do této sbírky má přístup pouze notář a jím pověření pracovníci a je tudíž eliminována 

jakákoliv manipulace s notářskými zápisy včetně notářských zápisů o právních 

jednáních pro případ smrti) a dále existence Evidence právních jednání pro případ smrti. 

                                                 
8Viz § 18 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
9 KLEIN, Š. Veřejné listiny a jejich důkazní díla, Ad Notam, 4/2014, s. 3 
10 Viz § 1533 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
11 Viz § 19, odst. 2 Kancelářského řádu (Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 

§ 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 

pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo spravedlnosti podle § 37 odst. 4 tohoto 

zákona) 
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Notář je totiž povinen bez zbytečného odkladu po sepsání notářského zápisu o závěti 

nebo přijetí závěti do notářské úschovy12 zapsat dálkovým přístupem údaje do Evidence 

právních jednání pro případ smrti, kterou vede Notářská komora České republiky 

(podrobněji o Evidenci právních jednání pro případ smrti v kapitole sedmé). Při 

projednání pozůstalosti je každý notář povinen lustrovat v této Evidenci, kde zjistí, zda 

zůstavitel nemá u některého notáře uloženou závěť, pokud zjistí, že zůstavitel má 

uloženou závěť, požádá notáře, který ji sepsal o její publikaci. Závěť sepsaná notářským 

zápisem se proto vždy dostane do příslušného dědického spisu a nehrozí tak ztráta této 

závěti. 

Vůle zůstavitele je pro dědice závazná. Dříve mohli dědicové uzavírat dohody o 

vypořádání dědictví v tom směru, že se mohli odchýlit od závěti a při projednání 

dědictví si mohli rozdělit dědictví podle své dohody. Dnes pokud zůstavitel ve své 

závěti výslovně nepovolí jiné rozdělení pozůstalosti, budou dědici, pokud pozůstalost 

neodmítnou, muset přijmout to, co jim závěť přináší. V tomto směru je opět závěť psaná 

notářským zápisem vhodnější, neboť notář zůstavitele řádně poučí o těchto možných 

důsledcích závěti, která dědicům ve změněných podmínkách v době úmrtí zůstavitele 

nemusí vyhovovat (přičemž zůstavitel v době psaní závěti o změněných podmínkách 

nemohl vědět a kdyby o nich věděl, závěť by napsal jinak).13 

Další nespornou výhodou závěti psané notářským zápisem je skutečnost, že při 

jejich uplatňování nebývá zpravidla problém. Pro právní jednání pro případ smrti 

obzvlášť platí, že musí být učiněny tak, aby při jejich pozdějším výkladu nedocházelo 

k nesnázím. Účinky posledních pořízení nastávají až v okamžiku, kdy osoba, která je 

pořídila, zemře a nebude tedy možné tuto osobu vyslechnout, aby sdělila, jak závěť 

vlastně zamýšlela nebo aby mohla potvrdit, že závěť holografní (psaná vlastní rukou a 

vlastní rukou podepsaná) nebo alografní (psaná jinak než vlastní rukou, vlastnoručně 

podepsaná a obsahující výslovné prohlášení před dvěma současně přítomnými svědky, 

že obsahuje zůstavitelovu poslední vůli) je skutečnost pravá a správná. U pořízení pro 

případ smrti formou notářského zápisu takové spory prakticky odpadají. Sepsání 

                                                 
12 Viz § 35c, odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
13 ŠEŠINA, M.: Pořízení pro případ smrti podle nového občanského zákoníku, Ad Notam, 3/2012, s. 3 a 

násl. 
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právního jednání pro případ smrti notářským zápisem poskytuje záruku platnosti, 

pravosti a správnosti projevu vůle zůstavitele.  

Notářský zápis jako forma právního jednání pro případ smrti je tedy vhodná 

z mnoha hledisek. Jednak z důvodu eliminace následných sporů o její pravost a platnost 

(její účinky totiž nastávají až v případě, kdy je zůstavitel po smrti a nebude tak již 

schopen namítat, že takové pořízení neuzavřel a že podpis není jeho) a také z důvodu, 

že se jedná o závažné právní jednání. Zůstavitel, který pořizuje pro případ své smrti, 

může vzhledem ke své mnohdy složité fyzické nebo i psychické situaci podlehnout 

cizímu vlivu, nátlaku a manipulaci. Forma notářského zápisu pořízení pro případ smrti a 

přítomnost osoby notáře při tomto jeho počínání by ho měla do jisté míry ochránit před 

neuváženým a nepromyšleným pořízením těchto listin. Notářský zápis takové 

pochybnosti nepřipouští a chrání dědice, zůstavitele i právní jistotu. 

Zůstavitel má podle nové právní úpravy v občanském zákoníku široké možnosti 

rozdělení svého majetku mezi své dědice, avšak zůstaviteli, který nevyhledá právní 

služby, nemusí být vždy jasné, jak zamýšleného výsledku dosáhnout a ani jaké mnohdy 

závažné a jím nepředvídané následky bude jeho projev vůle mít.14 

V některých případech dokonce zákon přímo stanoví, kdy právní jednání pro 

případ smrti musí mít formu notářského zápisu. 

2.2 Povinné náležitosti notářského zápisu o právním jednání 
pro případ smrti 

Notářský řád neobsahuje speciální ustanovení o náležitostech notářského zápisu 

o právním jednání pro případ smrti. Musí se tedy vycházet z ustanovení § 62 a násl. NŘ, 

pojednávající obecně o sepisování notářských zápisů o právních jednáních. Tato 

ustanovení upravují zvláštní náležitosti, které musí obsahovat listina sepsaná notářem, 

aby mohla být považována za notářský zápis, a tedy za veřejnou listinu podle § 6 NŘ 

(Nejvyšší soud, 21 Cdo 3152/2009: „Chybějí-li u písemnosti sepisované notářem 

formou notářského zápisu takové náležitosti, bez nichž není možné rozeznat formu 

notářského zápisu, účastníky nebo další osoby zúčastněné na úkonu, nebo takové 

                                                 
14 KLEIN, Š.: Odkaz a dědění konkrétně určených věcí v NOZ. Ad Notam 2/2013, s. 6 
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náležitosti, které jsou nezbytnou náležitostí notářského zápisu, nelze tuto písemnost 

považovat za notářský zápis, a tedy ani za veřejnou listinu“). Z uvedených ustanovení 

vyplývá, že notářský zápis o právním jednání musí obsahovat vedle vlastního textu 

obsahu právního jednání i místo, den, měsíc a rok právního jednání, označení notáře,   

jméno, příjemní, bydliště a datum narození účastníků. Dále prohlášení účastníků, že 

jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je 

notářský zápis. Význam této náležitosti spočívá v tom, že pomáhá ke zmenšení 

pravděpodobnosti, že bude právní jednání učiněné ve formě notářského zápisu neplatné 

z důvodu nezpůsobilosti účastníků k právnímu jednání. Jestliže účastníci prohlášení o 

své způsobilosti odmítnou učinit, notář provedení úkonu odmítne podle § 53 odst. 1 

písm. a) NŘ, neboť takový úkon by byl v rozporu se zákonem.15 Dále údaj o tom, že 

notáři byla prokázána totožnost účastníků a dalších osob vyjmenovaných v § 63, odst.1, 

písm. e) NŘ, což posiluje důkazní sílu listiny. Totožnost těchto osob se prokazuje 

způsobem uvedeným v § 64 NŘ, a to platným úředním průkazem fyzických osob nebo 

potvrzením dvěma svědky totožnosti, kteří také musí svou totožnost prokázat svým 

platným úředním průkazem, pokud je notář nezná. Úředním průkazem, kterým se 

prokazuje notáři totožnost podle § 64 NŘ, není potvrzení o ztrátě občanského průkazu.16 

Dále údaj o tom, že byl notářský zápis po přečtení účastníky schválen a podpis účastníků a 

dalších osob uvedených v § 63, odst.1, písm. h) NŘ. Za podpis nelze považovat, je-li 

účastníkem napsáno jméno někoho jiného, nebo je-li jméno vytištěno. Na tomto místě 

zákon neuvádí, že podpis musí být vlastnoruční. Podpis totiž lze učinit zcela 

nepochybně nejen rukou, ale i protézou, nohou, ústy ap. Vždy se musí jednat o označení 

podepisující se fyzické osoby minimálně jejím příjmením, které provede tato osoba. 

Písmo nemusí být čitelné. Na závěr notářského zápisu připojí notář otisk svého úředního 

razítka a svůj podpis.17 

                                                 
15 BÍLEK, P.; DRÁPAL, L.; JINDŘICH, M.; WAWERKA, K. Notářský řád a řízení o dědictví. 4. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 244-245. ISBN 978-80-7400-181-9   
16 Usnesení prezidia Notářské komory České republiky ze dne 11.4.1995 
17 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.11.2012, sp.zn. 21 Cdo 3159/2010 
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2.2.1 Osoby oprávněné k nahlížení do notářských zápisů o právním jednání pro 

případ smrti 

Skutečnost, že notářský zápis má povahu veřejné listiny, však v žádném případě 

neznamená, že tyto listiny jsou každému veřejně přístupné. Právě naopak, okruh osob, 

které mohou nahlížet do notářských zápisů nebo žádat jejich zapůjčení je výrazně 

omezen, a to zejména s ohledem na povinnost mlčenlivosti notáře a dále také s ohledem 

na povahu činnosti notáře, která je v častých případech diskrétní. U notářských zápisů o 

právním jednání pro případ smrti je tento okruh výrazně zúžen, a to s ohledem na 

vysoce soukromý a osobní charakter těchto listin, když do notářského zápisu o právním 

jednání zůstavitele pro případ smrti, mají právo nahlížet za života zůstavitele jen 

účastníci a tento nesmí být za života zůstavitele zapůjčen nikomu.18 Za života 

zůstavitele nelze tuto listinu vydat žádné jiné osobě, ani kdyby prokázala naléhavý 

právní zájem. Aktuálně je řešena otázka možnosti vydání notářského zápisu o právním 

jednání pro případ smrti, konkrétně závěti za života zůstavitele Policii ČR pro trestní 

řízení. Notářka, která předmětnou závěť sepsala, požádala Notářskou komoru České 

republiky o zvážení předložení celé causy Nejvyššímu soudu ČR se žádostí o jeho 

vyjádření. Prezidium NKČR souhlasilo se stanoviskem Legislativní komise, podle 

kterého lze požádat Nejvyšší soud ČR k zaujetí stanoviska pouze v zájmu jednotného 

rozhodování soudů a na základě vyhodnocování pravomocných rozhodnutí soudů, když 

tento případ podle názoru Notářské komory České republiky tyto podmínky nesplňuje a 

nelze proto dle jejího názoru danou věc Nejvyššímu soudu ČR předložit. Podle mého 

názoru nemůže být tato listina, právě s ohledem na výše uvedené, za života zůstavitele 

zapůjčena nikomu, neboť by to bylo v rozporu s Notářským řádem. Tomu svědčí i § 2 

Předpisu Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ 

smrti, kam je každý notář, který závěť sepsal, povinen zapsat předepsané údaje uvedené 

v § 4 odst. 1 tohoto předpisu, který říká, že Evidence právních jednání pro případ smrti 

je neveřejná a k informacím o evidované závěti se nedostane ani policie.19 Podle § 35c 

NŘ Notářská komora České republiky (dále jen „Komora“) sdělí soudu nebo jinému 

státnímu orgánu a osobě, která prokáže právní zájem, na jejich žádost, zda je či není 

                                                 
18 Viz § 99, odst. 2 a § 100, odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
19 KLEIN, Š.: Evidence právních jednání pro případ smrti. Ad Notam 5/2014, s. 17 
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evidována listina o právním jednání zůstavitele pro případ smrti a je-li evidována, u kterého 

notáře je uložena. Sdělení lze poskytnout jen po úmrtí zůstavitele. Není-li přílohou takové 

žádosti úmrtní list zůstavitele nebo rozsudek soudu o prohlášení za mrtvého, Komora 

takové žádosti nevyhoví.   

2.3 Důkazní síla notářského zápisu 

Notářské zápisy jakožto listiny veřejné mají zvláštní povahu, neboť jsou nadány 

tzv. veřejnou vírou; zákon jim totiž přiznává kvalifikované právní účinky spočívající 

v předpokladu jejich pravdivosti a zákonnosti. Teorií bylo dovozeno, že za veřejnou 

víru lze v tomto případě považovat zvláštní osvědčení pravdivosti nadané dostatečnými 

zárukami správnosti co do své formulace. Pokud je takové osvědčení popíráno, musí být 

prokázán opak. K tomu, aby veřejná víra mohla být v listinách obsažena, je zapotřebí 

stanovit jejich zvláštní náležitosti a zabezpečit, aby byly pořízeny v nestranném a 

nezávislém prostředí, které bude současně splňovat předpoklady k jejich vyhotovení na 

takové odborné úrovni, která neumožní jejich skutkové nebo právní zpochybnění.20 

Veřejné listiny tak prokazují pravdivost toho, co je v nich uvedeno, není-li prokázán 

opak, přičemž důkazní břemeno nese ten, kdo pravdivost rozporuje, což je odlišuje od 

soukromé listiny.21 

Notářský zápis je veřejnou listinou, která se vyznačuje především velkou 

důkazní sílou. K popření obsahu veřejné listiny je nutné prokázat, a to i důkazně, že 

skutečnosti, které tato listina potvrzuje, neplatí, což nebývá jednoduché. Je-li totiž 

nějaká skutečnost potvrzena ve veřejné listině, původce této veřejné listiny, který ji 

sepsal, tím potvrzuje, že se tato skutečnost za jeho přítomnosti udála a dobu pořízení 

listiny a pokud tato veřejná listina zachycuje projev vůle osoby při jejím právním 

jednání, je-li současně jednajícím podepsaná, potvrzuje také důkaz o takovém projevu 

vůle. Zakládá tedy vůči každému důkaz o původu, pravosti a platnosti listiny, dokud 

není prokázán opak. Veřejná listina má tedy jako důkazní prostředek vůči jiným 

listinám výsostné postavení. Ten, kdo tvrdí, že notářský zápis není platný, pravý a 

                                                 
20 JINDŘICH, M.: Veřejné listiny - stěžejní úloha notářství. EPRAVO.CZ. 1.4. 2010. Dostupné na 

WWW [online]: ˂http://www.epravo.cz/top/clanky/verejne-listiny-stezejni-uloha-notarstvi-60963.html˃ 
21 TLÁŠKOVÁ, T.: Proč mají notáři a notářské zápisy v dnešní době stále smysl, Ad Notam, 1/2009, s. 1 
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správný, musí toto své tvrzení prokázat a osoba, která se dovolává notářského zápisu 

jako důkazu nemusí činit nic, neboť veškeré důkazní povinnosti o případném popření 

její pravosti a platnosti leží na odporujícím. Kdežto u listiny soukromé, tedy každé jiné 

listiny než veřejné, musí ten, kdo tuto listinu uplatňuje jako důkaz, prokázat její pravost 

a platnost. 22 

Zásadní rozdíl v důkazní síle veřejné listiny ve srovnání s důkazní silou 

soukromé listiny spočívá tedy v tom, že pravá veřejná listina, o jejíž správnosti nevzešly 

v řízení pochybnosti, může být zbavena své důkazní síly jen tím, že účastník tvrdí 

skutečnosti a nabídne důkazy, jimiž bude prokázána nepravdivost listiny (srov. slova 

zákona „není-li prokázán opak“). U soukromé listiny stačí formální popření její 

správnosti druhým účastníkem, aby nastoupila důkazní povinnost a břemeno důkazní 

toho účastníka, který tvrdil skutečnosti, jež měly být prokázány soukromou listinou. 

U veřejné listiny důkazní břemeno leží naopak na tom, kdo popírá její správnost.23 

                                                 
22 SVOBODA, J., KLIČKA, O.: Dědické právo v praxi. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 58 
23 BUREŠ, J. Význam veřejné listiny v řízení před soudem, Ad Notam 6/1997, s. 135 
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3 Dědická smlouva 

3.1 Krátký historický exkurz 

Dědická smlouva je jedním z institutů, který se do našeho právního řádu vrátil 

s přijetím nového občanského zákoníku. Je to institut „staronový“, který se na scénu 

našeho právního řádu vrací více než po šedesáti letech.  Dědická smlouva byla jako 

dědický titul upravena v Obecném zákoníku občanském účinném od 1.1.1812, kde ji 

upravovaly §§ 1249 až 1254. Jednalo se tehdy o zvláštní druh smlouvy svatební a platně 

ji mohli uzavřít pouze manželé nebo snoubenci za předpokladu, že se stanou manželi24 

(také osnova čsl. zákona a vládní návrh občanského zákoníku z roku 1938 obsahovala 

stejné vymezení subjektů, které mohly dědickou smlouvu uzavřít, tento zákoník však 

nebyl nikdy přijat). Touto smlouvou jeden z manželů sliboval druhému pozůstalost 

nebo její část a druhý manžel slib přijímal. Ustanovení, která by byla v dědické smlouvě 

učiněna ve prospěch třetích osob, jsou volně odvolatelná, neboť zakládají práva, která 

nespočívají na dědické smlouvě, nýbrž výhradně na závěti, jež byla do dědické smlouvy 

toliko pojata.25 Pro platnost této smlouvy byla vyžadována forma notářského zápisu. 

Jednalo se o smlouvu odvážnou, neboť po dobu života nebyl manžel v nakládání se 

svým majetkem nikterak omezen a plnění z této smlouvy nebylo možné ani zajistit. 

Manžel se touto smlouvou však nemohl úplně vzdát práva na poslední pořízení, čtvrtina 

pozůstalosti, nezatížená dluhy ani právy třetích osob na povinný díl, mu zůstala 

vyhrazena pro toto poslední pořízení. Dědická smlouva tomu odporující by v tomto 

rozsahu byla neplatná, i kdyby zůstavitel o této čtvrtině nepořídil.26 V dědické smlouvě 

však bylo možné ve prospěch druhého manžela poříditi též částkou menší než třemi 

čtvrtinami pozůstalosti.27  Pokud zůstavitel o této čtvrtině nepořídil ve svém posledním 

pořízení, byla tato čtvrtina určena k rozdělení zákonným dědicům, a nikoliv dědici 

smluvnímu, i kdyby mu byla dědickou smlouvou slíbena pozůstalost celá. „Bylo-li v 

dědické smlouvě snoubenců ustanoveno, že, pozůstane-li po předemřelém z 

nastávajících manželů potomstvo, nastoupí dědická posloupnost ze zákona, kdežto, 

                                                 
24 Viz § 602 zákona č. 946/1811 Sb. z.s., obecný zákoník občanský  
25 Nejvyšší soud Československé republiky, Rv I 217/42, Vážný 18359 ze dne 7.10.1942 
26 KLEIN, Š. Dědická smlouva a darování pro případ smrti. Ad Notam 4/2013, s. 14 
27 Srov. Nejvyšší soud Československé republiky, R I 469/23, [Vážný 2647] ze dne 23.5.1923 
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kdyby zemřel jeden ze snoubenců bez potomstva, ustanovili se snoubenci navzájem za 

dědice veškerého svého jmění a mělo toto ustanovení za dědice býti co do tří čtvrtin 

pozůstalosti dědickou smlouvou a co do čtvrté čtvrtiny pozůstalosti vzájemnou závětí, − 

jest ustanovení dědické smlouvy v onom případě (při zanechání potomstva) vykládati 

tak, že žádný z manželů není omezen ve volném opatření o svém majetku na případ 

smrti, pokud ovšem tomu nebrání zákon v §§ 762 a 765 obč. zák., najmě že jest 

oprávněn poříditi o svém majetku zavětí“28 

Tato smlouva mohla být odvolána jen podle zákonných předpisů, nikoliv však 

na újmu druhého manžela. Občanský zákoník č. 141/1950 Sb. institut dědické smlouvy 

zrušil s odkazem, že „podvazuje“ pořizovací svobodu zůstavitele29, neboť možnosti 

jejího odvolání jsou velmi omezené. Ani následující občanský zákoník z roku 1964 

(zákon č. 40/1964 Sb.) tento institut neupravoval a vyloučil ho. 

3.2 Dědická smlouva – obecně 

Dědická smlouva je institutem dědického práva existující v řadě evropských 

zemí (Rakousko, Německo, Francie, Švýcarsko), který byl do našeho právního řádu 

zaveden po vzoru švýcarského občanského zákoníku (ZGB)30 novým občanským 

zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. upravuje institut dědické smlouvy v §§ 1582 až 

1592). Oproti úpravě v Obecném zákoníku občanském doznal tento institut výrazných 

změn; dědickou smlouvu lze uzavřít s kýmkoliv, i ve prospěch třetí osoby a dědická 

smlouva mezi manželi zůstala jen zvláštním druhem dědické smlouvy.  

Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu 

za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá.31 Tato smlouva představuje nový 

právní důvod dědění a je alternativou hlavně k závěti. Na rozdíl od závěti by však 

v případě uzavírání dědické smlouvy měl zůstavitel jednat mnohem rozvážněji a 

obezřetněji, neboť se jedná o dvoustranné právní jednání, na které se vztahuje zásada 

                                                 
28 Nejvyšší soud Československé republiky, Rv I 1111/30, [Vážný 11118] ze dne 30.10.1931 
29 BÍLEK, P.; ŠEŠINA, M.: Dědické právo v předpisech let 1925-2001. Praha: C.H.Beck, 2001, s. 105 
30 ELIÁŠ, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, s. 649 
31 Viz § 1582 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugyxhazrxgyza
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugyxhazrxgy2q
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pacta sunt servanda32 a změna nebo zrušení této smlouvy bude vyžadovat souhlas 

smluvního dědice. Neuvážené uzavření takovéto smlouvy může způsobit zůstaviteli i 

jeho dědicům značné komplikace. 

Dědická smlouva je tedy na rozdíl od závěti dvoustranným nebo vícestranným 

právním jednáním, když na jedné straně stojí zůstavitel povolávající druhou smluvní 

stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a na druhé straně osoba nebo osoby, 

které práva z dědické smlouvy přijímají. Tato smlouva splňuje princip dobrovolnosti a 

svobodné vůle. V dědické smlouvě se musí zůstavitel a dědic vzájemně dohodnout, což 

znamená, že nejen zůstavitel chce tomuto konkrétnímu dědici přenechat svůj majetek, 

ale současně tento dědic chce, aby na něho zůstavitelův majetek přešel; to představuje 

další rozdíl oproti závěti, kterou zůstavitel chce pro případ své smrti přenechat 

konkrétní majetek, aniž by se k tomu dědic mohl za života zůstavitele vyjádřit. Dědická 

smlouva tedy na rozdíl od závěti poskytuje více právní jistoty, neboť se na veškerých 

jejích změnách musí smluvní strany vždy dohodnout.  

Dalším rozdílem oproti závěti je nemožnost tuto smlouvu jednostranně zrušit, 

změnit, doplnit nebo odvolat. Tato jednostranná nezrušitelnost však není absolutní, 

strany si mohou například tuto možnost zrušení ve smlouvě výslovně stanovit.  

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, což lze dovodit z jejího 

zařazení na první místo jednotlivých dědických titulů v občanském zákoníku. Označení 

nejsilnějšího dědického titulu, jako právního důvodu dědění podporuje také obecná 

zásada obsažená v § 1672 o.z., která říká: „Uplatňuje-li právo na dědictví více osob 

a odporují-li si, odkáže soud toho z dědiců, jehož právní důvod je slabší, aby své právo 

uplatnil žalobou.“ Z ustanovení § 1673, odst. 1 o.z. lze následně dovodit stupnici 

právních důvodů. Pro označení nejsilnějšího dědického titulu svědčí tedy fakt, že proti 

dědici, který se opírá o dědickou smlouvu nepopřenou co do pravosti, se k podání 

žaloby odkáže každý dědic ze závěti nebo ze zákona. 

Funkce a význam dědické smlouvy je nyní posílena také tím, že ji evropské 

nařízení o přeshraničních dědictvích zahrnulo spolu se závětí a společnou závětí 

                                                 
32 V překladu „smlouvy se mají dodržovat“, zásada, která symbolizuje podstatu právního institutu 

smlouvy a celého závazkového práva vůbec.   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Smlouva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vazkov%C3%A9_pr%C3%A1vo
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k pořízením pro případ smrti.33 Podle článku 3, bod 1, písm. b) tohoto nařízení se 

dědickou smlouvou rozumí: „Smlouva, včetně smlouvy vyplývající ze vzájemných závětí, 

která s protiplněním nebo bez něj vytváří, mění nebo ruší práva k budoucí pozůstalosti 

nebo k budoucím pozůstalostem jedné či více osob, které jsou smluvními stranami.“ 

Na rozdíl od úpravy dědické smlouvy v Obecném zákoníku občanském 

umožňuje současná právní úprava možnost uzavření této smlouvy nejen mezi manželi a 

snoubenci, ale i mezi jiným osobami, které nepojí žádné pokrevní, příbuzenské ani jiné 

pouto. Zůstavitel tak může dědickou smlouvu uzavřít s kýmkoliv a této osobě tak 

zřizuje výsostné dědické postavení. Dědickou smlouvu je možné uzavřít i ve prospěch 

třetí osoby, což evropské nařízení o dědictví neumožňuje. V rozšíření okruhu subjektů 

oprávněných uzavřít dědickou smlouvu na jiné osoby než manžele a snoubence, jak 

tomu bylo v minulosti, lze spatřovat důsledné obnovení zásady pořizovací volnosti. 

Dědická smlouva je smlouva odvážná, její uzavření nebrání zůstaviteli 

v nakládání se svým majetek po dobu jeho života. V krajním případě také smluvnímu 

dědici nemusí již z dědictví nic zbýt, pokud již zůstavitel ke dni své smrti žádnou 

pozůstalost nezanechá. Smluvnímu dědici má připadnout to, co po zůstavitelově smrti 

z jeho majetku zbude. Na ochranu smluvního dědice však občanský zákoník pamatoval 

ustanovením § 1588, odst. 2, kde se uvádí, že „pořídí-li zůstavitel pro případ smrti nebo 

uzavře-li darovací smlouvu tak, že to s dědickou smlouvou není slučitelné, může se 

smluvní dědic dovolat neúčinnosti těchto právních jednání.“ Na jedné straně je tedy 

dána zůstaviteli volnost s dispozicí s jeho majetkem a na druhé straně je dána možnost 

smluvního dědice dovolat se relativní neúčinnosti těchto právních jednání. Dovolání se 

neúčinnosti však může být problematické, neboť smluvní dědic nemá za života 

zůstavitele k jeho majetku žádnou pohledávku ani majetkový nárok a tak je otázkou, 

zda by například uspěl s žalobou, aby obdarovaný vydal darovanou věc zpět zůstaviteli 

nebo aby nahradil její hodnotu. V případě, že by zůstavitel pořídil bez souhlasu 

smluvního dědice závěť, pak se k takové závěti nepřihlédne, nebude tedy 

pravděpodobně nutné dovolávat se její neúčinnosti. K účinnosti takové závěti je totiž 

třeba souhlasu smluvního dědice učiněného ve formě veřejné listiny a bez tohoto 

                                                 
33 Článek 3, bod 1, písm. d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 

4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu 

veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení 
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souhlasu je závěť přímo ze zákona neúčinná a při projednání pozůstalosti by se k ní 

nemělo přihlížet. I v tomto se potvrzuje, že dědická smlouva je nejsilnějším titulem.34 

3.2.1 Formální požadavky dědické smlouvy 

Zákon pro platnost dědické smlouvy výslovně stanoví formu veřejné listiny, jíž 

se pro dědickou smlouvu rozumí notářský zápis. Notářský zápis jako zákonem 

stanovená forma této listiny je na místě zejména z důvodu eliminace následných sporů o 

její pravost a platnost a také samozřejmě z důvodu, že se jedná o závažné právní 

jednání. Zůstavitel, který pořizuje pro případ své smrti, může vzhledem ke své mnohdy 

složité fyzické nebo i psychické situaci podlehnout cizí manipulaci. Forma veřejné 

listiny dědické smlouvy by ho měla do jisté míry ochránit před neuváženým uzavřením 

dědické smlouvy, kterou na rozdíl od závěti, nebude moci později jednostranně odvolat. 

Zvýšené formální náležitosti dědické smlouvy mají však i jiný význam; její účinky totiž 

nastávají až v případě, kdy je zůstavitel po smrti a nebude tak již schopen namítat, že 

takovou smlouvu neuzavřel a že podpis není jeho. Veřejná listina takové pochybnosti 

nepřipouští a chrání dědice, zůstavitele i právní jistotu. Tato forma musí být dodržena i 

při změně dědické smlouvy.35 Ani jedna ze smluvních stran není oprávněna měnit 

ujednání smluvená ve smlouvě, proto bude-li chtít její obsah změnit, musí oslovit 

druhou stranu, která musí souhlasit se změnou dědické smlouvy opět formou notářského 

zápisu, případně s uzavřením dědické smlouvy nové. Notář, který notářský zápis o 

dědické smlouvě sepsal, je povinen provést bez zbytečných odkladů dálkovým 

přístupem zápis údajů do Evidence právních jednání pro případ smrti, kterou vede 

Notářská komora České republiky (o této Evidenci a zapisovaných údajích blíže 

v kapitole „Evidence právních jednání pro případ smrti“).  

Zákon dále stanoví požadavek osobního jednání pro uzavření dědické smlouvy a 

její změnu. Žádná ze smluvních stran tedy nemůže být při uzavírání dědické smlouvy 

zastoupena – to platí jak pro zůstavitele, tak pro stranu, která závazek zůstavitele ze 

smlouvy přijímá. Nepřichází tedy v úvahu její uzavření v zastoupení, elektronicky či 

pouze korespondenčně. 

                                                 
34 ŠEŠINA, M. Pořízení pro případ smrti podle nového občanského zákoníku. Ad Notam 3/2012, s. 5 
35 Srov. § 564 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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3.2.2 Způsobilost uzavřít dědickou smlouvu 

Dědickou smlouvu může na straně zůstavitele uzavřít pouze fyzická osoba, a to 

fyzická osoba zletilá a plně svéprávná. Podle ustanovení § 30 o.z. se plně svéprávným 

stává člověk zletilostí, když zletilost se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. 

Pokud bude chtít dědickou smlouvu uzavřít zůstavitel, který je ve svéprávnosti omezen, 

bude nezbytný souhlas jeho opatrovníka.36  

Je-li svéprávnost zůstavitele omezena z důvodu chorobné závislosti na požívání 

alkoholu, užívání psychotropních látek nebo podobných přípravků či jedů nebo 

chorobné závislosti na hráčské vášni, které představuje závažnou duševní poruchu, je 

tato osoba omezena co do rozsahu pořízení o svém majetku formou dědické smlouvy. 

Dědickou smlouvou může pořídit o svém majetku tak, že z rozsahu pozůstalosti, 

v jakém by mohla pořídit závěť (tj. nejvýše o polovině pozůstalosti), musí zůstat jedna 

čtvrtina volná, tj. jedna osmina.37 

Aby byla dědická smlouva uzavřena platně, musí pochopitelně i druhá smluvní 

strana, tedy strana, která závazek zůstavitele přijímá, splňovat zákonné podmínky. 

Touto osobou může být osoba fyzická, ale i osoba právnická. U osob právnických zákon 

nestanoví žádné omezení. Osoba fyzická musí být plně svéprávná a zletilá. Dědickou 

smlouvu je však podle našeho platného občanského zákoníku možno uzavřít i ve 

prospěch třetí osoby, čímž není vyloučeno, aby například rodiče nezletilého dítěte svým 

osobním jednáním uzavřeli dědickou smlouvu ve prospěch tohoto svého nezletilého 

dítěte jako třetí osoby. Tímto způsobem je možné dosáhnout stejného výsledku pro 

nezletilého či nesvéprávného bez schvalování opatrovníkem nebo soudem.38 

3.2.3 Obsahové náležitosti dědické smlouvy 

Obsahem dědické smlouvy je ustanovení dědice, případně odkazovníka. Obsah 

dědické smlouvy je odvozen z její dvojí povahy, a to jednak z povahy smlouvy a jednak 

z povahy posledního pořízení, ze kterého vyplývá požadavek, aby v ní zůstavitel 

                                                 
36 Viz § 1584, odst. 1 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník 
37 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; ŠEŠINA, M.; WAWERKA, K.: Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek IV. Praha: Woters Kluwer, 2014, s. 211 
38 SVOBODA, J., KLIČKA, O.: Dědické právo v praxi. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 86 
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ustanovil druhou smluvní stranu dědicem (nebo odkazovníkem) své pozůstalosti nebo 

její části, a to buď za úplatu nebo bezúplatně a tato povolaná druhá smluvní strana své 

ustanovení za dědice (nebo odkazovníka) přijímá. Naplňuje se také obecné ustanovení o 

smlouvě, podle které smluvní strany mezi sebou projevují vůli zřídit závazek a řídit se 

obsahem smlouvy. Dědickou smlouvu lze uzavřít i ve prospěch třetí osoby, což může 

být zejména praktické v případě, že tato třetí osoba není způsobilá samostatně právně 

jednat. Při smlouvě ve prospěch třetího nejde o žádnou formu zastoupení, všechny 

smluvní strany jednají svým jménem, jen beneficientem (tedy tím, kdo ze smlouvy má 

nějaký byť i dílčí prospěch) je osoba, která není smluvní stranou, teda osoba třetí, jejíž 

souhlas s uzavřenou smlouvou není vyžadován. 

Dědická smlouva nemůže působit jako dědický titul samostatně, neboť touto 

smlouvou lze pořídit nejvýše o třech čtvrtinách pozůstalosti. Jedna čtvrtinu musí zůstat 

volná, aby o ní mohl zůstavitel pořídit podle své zvlášť projevené vůle,39 tedy buď pro 

jiné dědické důvody, například závěť nebo dědění na základě zákonných tříd. Toto 

pravidlo má své kořeny již v římském právu, které tuto čtvrtinu označovalo jako 

falcidiánská kvarta.40  Pokud zůstavitel bude chtít ponechat smluvnímu dědici i tuto 

čtvrtinu, může tak učinit závětí. Požadavek, aby bylo pořízeno nejvýše o třech čtvrtinách 

pozůstalosti, se vztahuje pravděpodobně ke dni smrti zůstavitele (zákon neuvádí, zda se tato 

čtvrtina má vypočítat z hodnoty majetku k okamžiku smrti zůstavitele nebo z hodnoty 

majetku, která zde byla v době uzavření dědické smlouvy). Pokud by se totiž tento 

požadavek vztahoval ke dni uzavření smlouvy, poté by v okamžiku smrti zůstavitele 

nemuselo být pořízení podle zůstavitelovy skutečné vůle, neboť skladba tohoto majetku se 

mohla v průběhu času (od uzavření smlouvy do smrti zůstavitele) změnit. Pro tento výklad 

hovoří i falcidiův zákon (lex Falcidia de legatis) přijatý roku 40 př. n. l. ve starověkém 

Římě, který stanovil, že rozhodující pro určení výše majetku je až okamžik smrti 

zůstavitele.41 

Dědická smlouva je smlouvou odvážnou42 a při formulování jejího konkrétního 

obsahu je nutné k ní takto přistupovat, aby byla co nejvíce zohledněna vůle zůstavitele. 

                                                 
39 Viz § 1585, odst. 1 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
40 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 291   
41 SKŘEJPEK, M., BLAHO, P. Justiniánské instituce. Praha: Karolinum, 2010, str. 189   
42 HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 

1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 1288: Odvážnými jsou označovány smlouvy, u nichž plnění 

alespoň jedné ze smluvních stran je podmíněno nahodilou událostí (závisí na nejisté skutečnosti) 
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Pokud by dědická smlouva zahrnovala větší část než zákonné tři čtvrtiny pozůstalosti, pak 

by ohledně zbylé převyšující části byla tato smlouva neplatná. To však neznamená, že by 

tím byl dědický titul zcela ztracen, neboť i neplatná dědická smlouva může být považována 

za platnou závěť, za podmínky, že má všechny materiální i formální náležitosti závěti.43 

Dědickou smlouvu lze uzavřít i s tím, že ostatní dědicové přicházející v úvahu se 

svého dědického práva zřeknou. Toto zřeknutí se dědického práva však pozbývá účinků 

v případě, že smluvní dědic dědit nebude, a to z jakéhokoliv důvodu, např. se smrti 

zůstavitele nedožije, dědit nebude moci nebo dědit nebude chtít. Za těchto okolností by tito 

dědicové dědili, jako by se dědického práva nezřekli. 

Převod dědického práva ze smlouvy není zásadně možný. V dědické smlouvě však 

lze výslovně sjednat právo smluvního dědice toto své právo převést na jinou osobu. Tento 

převod může být podmíněn souhlasem zůstavitele nebo lze sjednat i bez jeho souhlasu. I 

přesto, že to zákon výslovně nestanoví, tak další převod dědického práva na jinou osobu je 

dědickou smlouvou, a proto musí mít formu notářského zápisu.44 V dědické smlouvě lze 

také výslovně ujednat, že smluvní dědic nesmí dědictví odmítnout. 

V dědické smlouvě lze dále dohodnout, že zůstavitel převede na smluvního dědice 

majetek již za svého života, v tomto případě musí být tento majetek sepsán ve formě 

veřejné listiny (notářského zápisu).45 K převodu může dojít za úplatu nebo i bezplatně. 

Pokud této možnost smluvní strany využijí a majetek, který je předmětem převodu, 

notářským zápisem sepíší, poté se dědická smlouva vztahuje pouze na majetek takto 

sepsaný, ale to pouze za předpokladu, že zůstavitel takto nepřevedl veškerý svůj majetek 

nebo po tomto převodu získá majetek další. Strany si mohou výslovně ujednat, že majetek 

notářským zápisem nesepsaný, případně majetek získaný až po tomto převodu bude také 

podléhat dědické smlouvě. V opačném případě se tento majetek bude dědit podle závěti, 

pokud ji zůstavitel za svého života pořídil, případně podle zákonné posloupnosti. 

                                                 
43 NOVOTNÝ, P., NOVOTNÁ, M.: Nový občanský zákoník. Dědické právo. Praha: GRADA Publishing, 

a.s., s 78 
44 SVOBODA, J., KLIČKA, O.: Dědické právo v praxi. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 88 
45 Viz § 1589, odst. 1 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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3.2.4 Dědická smlouva mezi manželi a snoubenci 

Stranami dědické smlouvy mohou být i manželé, kteří byli subjekty dědické 

smlouvy v českém prostředí historicky první. Takováto dědická smlouva však vykazuje 

oproti obecné úpravě jisté odlišnosti. V případě této dědické smlouvy jeden manžel 

povolává druhého za svého smluvního dědice, resp. obvykle se za dědice povolávají 

navzájem. I zde platí nemožnost jednostranné změny dědické smlouvy. Pokud si 

manželé v dědické smlouvě nesjednají něco jiného, nedochází jejich rozvodem k zániku 

práv a povinností z  dědické smlouvy. Obě strany se však mohou domáhat zrušení 

dědické smlouvy v řízení před soudem. Na to by měli být manželé notářem poučeni, 

neboť zrušení dědické smlouvy soudem může být velice složité a to zejména v případě, 

kdy rozvodový rozsudek neobsahuje výrok o tom, kdo z manželů zapříčinil rozvrat 

manželství.46 Na druhou stranu v případě, kdy ani jeden z rozvedených manželů, kteří 

mezi sebou měli uzavřenou dědickou smlouvou, nenavrhne soudu, aby ji zrušil, pak 

může dojít například i k tomu, že se manžel znovu ožení a po jeho smrti bude dědit 

podle dědické smlouvy nejdříve jeho exmanželka a až poté pozdější manželka – vdova, 

neboť dědická smlouva je silnějším dědickým titulem a má před ostatními tituly 

přednost.  

Práva a povinnosti z dědické smlouvy se ruší prohlášením manželství za 

neplatné, ledaže takové manželství již zaniklo dříve smrtí jednoho z manželů.47 

Dědická smlouva uzavřená mezi snoubenci nabývá účinků až uzavřením jejich 

manželství, tedy vznikem manželství. Zákon o registrovaném partnerství nepřipouští 

možnost uzavření této smlouvy osobami žijícími v registrovaném partnerství. 

3.3 Zrušení dědické smlouvy 

Na dědickou smlouvu stejně jako na každé právní jednání nelze hledět jako na 

něco definitivního, nezrušitelného nebo nezměnitelného. Vedle obecných ustanoveních 

občanského zákoníku o závazcích, podle kterých je možná změna nebo zrušení dědické 

                                                 
46 KLEIN, Š. Dědická smlouva a darování pro případ smrti. Ad Notam 4/2013, s. 16 
47 Viz § 1593, odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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smlouvy, je dále možné dědickou smlouvu zrušit i podle pravidel, které upravují 

dědickou smlouvu. 

3.3.1 Zrušení dědické smlouvy pořízením závěti 

Pokud zůstavitel pořídí o svém majetku závětí a závětním dědicem ustanoví 

jinou osobu, než se kterou uzavřel dědickou smlouvu, pak k platnosti takovéto závěti je 

nutný souhlas smluvního dědice (tj. osoby, která práva a povinnosti z dědické smlouvy 

přijala). Tím je poskytována jistá ochrana tohoto smluvní dědice před jednáním 

zůstavitele, které by omezovalo jeho dědické právo. Přestože je dědická smlouva  

smlouvou odvážnou a nároky z ní vyplývající není možné předpovědět s určitostí, tak 

dědické právo, které tato smlouva zakládá, je pro zůstavitele závazné do té míry, že ho 

nemůže bez souhlasu ostatních smluvních stran zrušit následným pořízením pro případ 

smrti. Pro tento souhlas však není dostačující ústní forma, ani prostá písemná forma, 

neboť zákon vyžaduje formu veřejné listiny (notářského zápisu). Tento souhlas 

smluvního dědice je s ohledem na princip právní jistoty považován za neodvolatelný. 

Nemusí však být učiněn současně s touto závětí, tedy zrušením povinností z dědické 

smlouvy, ale může být učiněn i později, například i po smrti zůstavitele. 

Závěti dříve učiněné se dědickou smlouvou ruší, pokud vedle dědické smlouvy 

nemohou obstát, opačně to však neplatí. Jedinou možností jak může zůstavitel závětí 

zrušit své povinnosti, které mu z dědické smlouvy vyplývají, je vyžádat si souhlas 

smluvního dědice s touto jeho pozdější závěti učiněný formou notářského zápisu.48 

3.3.2 Zrušení dědické smlouvy dohodou stran 

Smluvní strany mohou svým právním jednáním kdykoliv zrušit již uzavřenou 

dědickou smlouvu nebo ji nahradit smlouvou novou. V každém případě jakákoliv 

změna, doplnění nebo zrušení dědické smlouvy musí mít formu notářského zápisu. 

                                                 
48 SVOBODA, J., KLIČKA, O.: Dědické právo v praxi. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 89 



24 

 

3.3.3 Zrušení dědické smlouvy podle obecných ustanovení o závazcích 

Odstoupení jedné ze stran od dědické smlouvy jako důvod zániku práv a 

povinností z dědické smlouvy je možný pouze v případě, že to bylo ve smlouvě 

výslovně ujednáno nebo ze zákonných důvodů. Smrtí smluvního dědice nebo 

odkazovníka rovněž tak zanikají povinnosti z dědické smlouvy. Pokud by se v dědické 

smlouvě smluvní dědic zavázal k opětujícímu plnění a tato plnění by neplnil, byla by 

pravděpodobně možná výpověď z dědické smlouvy ze strany zůstavitele. 

3.4 Dědická smlouva a darování pro případ smrti 

Darování pro případ smrti – mortis causa donatio – je institut pocházející již 

z římského práva, jehož konečné účinky měly nastat, jestliže obdarovaný dárce přežil. 

Jako samostatný právní pojem vznikalo nejdříve v případech, kdy dárci hrozilo 

bezprostřední ohrožení na životě a následně se tak posuzovalo každé darování 

s odkládací podmínkou, že obdarovaný dárce přežije. Zásadní rozdíl mezi darováním a 

ostatními pořízeními pro případ smrti spočíval v tom, že darování na případ smrti se 

považovalo za dvojstranné právní jednání a jako takové nemohlo být jednostranně 

odvoláno. Konečné úpravy se darování na případ smrti dočkalo právem justiniánským, 

které zavedlo pro tento institut jisté formální požadavky a počítalo s možností jeho 

jednostranného odvolání. Nadále zůstala výhodou skutečnost, že darování na případ 

smrti nebylo závislé na dědické posloupnosti a u dárce se nevyžadovala testamentární 

způsobilost.49 

Velkého významu tento institut dosáhl v raném středověku a vrcholném 

středověku, kde poskytl nástroj k obcházení velmi širokého feudálního práva odúmrtí a 

omezení testovací svobody. V tomto období totiž pořízení pro případ smrti zpočátku 

podléhala souhlasu feudála. Tomuto omezení nepodléhala církev, která si vydobyla 

výjimku, že darování mortis causa v její prospěch tomuto omezení nepodléhala.50 Po 

zániku těchto omezení institut darování pro případ smrti nezanikl, naopak nabyl 

obecnou podobu, kterou na našem území měl až do roku 1950. Obecný zákoník 

                                                 
49 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo, 1. Vydání. Praha: C.H.Beck, 1995, s. 314 a 315 
50 MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 3. Vydání. Praha: Linde, 

2003, s. 132 
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občanský zastával princip, že ujednání pro případ smrti jsou s výjimkou dědické 

smlouvy a právě darování pro případ smrti, neplatná. Darování pro případ smrti bylo 

upraveno v § 956 Obecného zákoníku občanského a podle tohoto ustanovení muselo 

splňovat formální náležitosti závěti a nahlíželo se na něho jako na odkaz; bylo 

jednostranně odvolatelné a v případě smrti zůstavitele zatěžovalo jeho dědice. Dalším 

možným druhem darování pro případ smrti byla smlouva, kde se dárce musel výslovně 

zříci svého práva dar odvolat, obdarovaný musel dar přijmout a tato smlouva mu musela 

být doručena v písemné formě. Darování pro případ smrti tak sloužilo do jisté míry 

k doplnění institutu dědické smlouvy, kterou bylo možné uzavřít jen mezi manželi, a 

plnilo tak účel obecné dědické smlouvy. 

Nový občanský zákoník darování pro případ smrti upravuje v § 2063, který 

odlišuje darování pro případ smrti posuzované jako odkaz (§ 1594 odst. 2 - Darování 

závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se považuje za odkaz, pokud se dárce 

nevzdal práva dar odvolat) a jako darování pro případ smrti posuzované podle 

ustanovení o darování, tedy smlouvě darovací.51 Obě se shodují v tom, že pro ně platí, 

že jde o darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, rozchází se 

v otázce odvolání daru. Vzdá-li se dárce výslovně práva dar odvolat, jde o darování pro 

případ smrti, nevzdá-li se dárce tohoto práva, půjde o odkaz. 

Aby se jednalo o darování pro případ smrti, musí darovací smlouva splňovat jisté 

podmínky: 

 předmětem smlouvy nemůže být právo na pozůstalost nebo na podíl 

z pozůstalosti, neboť poté by se jednalo o smlouvu dědickou, která musí být 

uzavřena formou notářského zápisu a musí splňovat podmínky smlouvy dědické; 

předmětem darování pro případ smrti může být to, co je předmětem odkazu,52 

 aby smlouva nabyla účinnosti, musí obdarovaný dárce přežít, tato podmínka by 

měla vyplynout ze smlouvy a obě strany si musí uvědomit, že obdarovaný se 

stanem vlastníkem darované věci až okamžikem úmrtí zůstavitele,  

                                                 
51 HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 

1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 12-13 

52 Viz § 1477, odst. 1 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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 obdarovaný musí dar přijmout, což by opět mělo vyplynout z obsahu smlouvy, 

 darování pro případ smrti je dvoustranným právním jednáním, které uzavírá 

dárce a obdarovaný a jehož předmět zůstává ve vlastnictví dárce – zůstavitele; 

v případě, že s projevem vůle věc darovat a dar přijmout nedojde k odevzdání 

této věci obdarovanému, zákon, konkrétně § 2057, odst. 2 o.z. vyžaduje 

písemnou formu této smlouvy, písemná forma se vyžaduje také při darování věci 

zapsané do veřejného seznamu (§ 2057, odst. 1 o.z.), zákon zde nestanoví 

podmínku veřejné listiny (notářského zápisu), postačí tedy listina soukromá, 

 pokud by darovací smlouva nebyla pořízena, pak dárce vydá obdarovanému své 

prohlášení o vzdání se práva dar odvolat. 53 

Při srovnání darování pro případ smrti s dědickou smlouvou jsou vidět značné 

rozpory. I když oba instituty plní v zásadě stejný účel a jsou svou závažností a do jisté 

míry i obsahem srovnatelné, tak zatímco dědická smlouva podléhá přísným formálním 

náležitostem (povinná forma notářského zápisu) a povinnému zápisu do Evidence 

právních jednání pro případ smrti, pak darování pro případ smrti se v této Evidenci 

právních jednání pro případ smrti neeviduje, lze ji platně uzavřít i v prosté písemné 

formě a bohužel tak nabízí možnost obejití přísnějšího omezení dědické smlouvy, 

přičemž tato omezení chrání nejen zůstavitele a dědice, ale obecně též právní jistotu. 54 

                                                 
53 ŠEŠINA, M. Ještě k Příspěvku do diskuse o článku Mgr. Šimona Kleina Dědická smlouva a darování 

pro případ smrti, uveřejněném v AD NOTAM č. 4/2013, Ad Notam 6/2013, s. 2 
54 KLEIN, Š. Dědická smlouva a darování pro případ smrti. Ad Notam 4/2013, s.17 
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4 Zřeknutí se dědického práva 

Renunciace, nebo-li zřeknutí se dědického práva je institutem, který se do 

našeho právního řádu, konkrétně úpravou obsaženou v § 1484 o.z., vrátil po dlouhé 

době. Obecný zákoník občanský z roku 1811 obsahoval v § 551 institut zřeknutí se 

dědického práva v tomto znění:  „Kdo může platně nakládati se svým právem dědickým, 

může se ho také předem zříci smlouvou se zůstavitelem. K platnosti smlouvy o zřeknutí 

dědictví je potřebí formy notářského spisu nebo soudního spisu. Nebylo-li smluveno nic 

jiného, působí takové zřeknutí i proti potomkům.“ Důsledkem tohoto institutu byla tedy 

skutečnost, že dědici pozůstalost vůbec nenapadne. Pro zřeknutí se dědického práva 

smlouvou se zůstavitelem byl vyžadován notářský spis (tehdejší označení notářského 

zápisu) nebo soudní spis (tedy soudní protokol sepsaný u jakéhokoliv okresního soudu). 

Zřeknutí se dědického práva působilo i vůči potomkům dědice, který se svého 

dědického práva smlouvou se zůstavitelem zřekl. Obecný zákoník občanský dále 

umožňoval zřeknutí se dědického práva smluvně zrušit nebo odvolat a také zřeknout se 

dědického práva ve prospěch jiné osoby s jejím souhlasem.55 

Úpravu zřeknutí se dědictví uchoval i občanský zákoník z roku 1950 (z.č. 

141/1950 Sb.) v ustanovení § 516. Ten již upustil od formy notářského zápisu, neboť by 

se tím ztěžovalo co nejširší využití tohoto ustanovení, a předepisoval pouze písemnou 

formu smlouvy mezi budoucím zůstavitelem a budoucím dědicem. Oproti úpravě 

v obecném zákoníku občanském se tato úprava lišila také tím, že pokud měla být taková 

smlouva uzavřena i s účinkem pro potomky, muselo to v ní být výslovně uvedeno. 56 

Občanský zákoník z roku 1964 (z.č. 40/1964 Sb.) následně vyloučil možnost 

presumptivního dědice vzdát se předem svého dědického práva. Tato úprava vycházela 

ze zásady, že je na vůli dědice, zda dědictví přijme či nikoliv, avšak tato možnost 

nastupovala až v případě smrti zůstavitele, tedy formou odmítnutí dědictví. Výslovným 

zákazem uvedeným v § 574, odst. 2 tohoto zákona, že nikdo se nemůže vzdát práv, jež 

                                                 
55 KONDROVÁ, M.: Odmítnutí dědictví, zřeknutí se dědického práva a vzdání se dědictví jako staronové 

instituty dědického práva po rekodifikaci, Ad Notam 1/2014, s. 5 a násl. 
56 PĚCHA, F.: K otázce smluvního zřeknutí se dědického práva, pořizování vzájemných závětí a uzavírání 

dědických smluv, Ad Notam 1/2001, s. 18 
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mu vzniknou teprve v budoucnu, bylo znemožněno řešit budoucí majetkové otázky ještě 

za života zůstavitele. 

Ustanovení zřeknutí se dědického práva upravené v § 1484 o.z. bere v úvahu 

rakouskou, německou a švýcarskou úpravu  a předválečnou osnovu československého 

občanského zákoníku. Zahraniční úpravy se rozcházejí v požadavcích na formu, když 

notářský zápis je vyžadován v rakouské a německé úpravě. Zřeknutí se dědického práva 

zasahuje významným způsobem do majetkových záležitostí mezi nejbližšími 

příbuznými do budoucna, a proto je na místě, aby zde spolupůsobila neutrální osoba, 

která je oprávněna veřejnou listinu vyhotovit. Forma veřejné listiny tak naplňuje její 

preventivní a ochranný význam. Různí se i přístup k otázce formy při zrušení smlouvy o 

zrušení dědictví. Německá právní úprava vyžaduje opět formu veřejné listiny, kdežto 

úprava rakouská připouští jakoukoliv formu. Naše úprava v této oblasti převzala 

švýcarskou úpravu a umožňuje zrušit práva a povinnosti ze smlouvy o zřeknutí se 

dědického práva i prostou písemnou formou, čímž je vyloučeno zrušení ústně nebo 

konkludentně.57  

Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele a nelze jej převést ani s ním jinak naložit, 

dědického práva, které má teprve vzniknou, se lze jen zříci. 58 Zřeknutím se dědického 

práva se presumptivní59 dědic za života zůstavitele předem zříká svého dědického práva 

(případně se nepominutelný dědic zříká práva na svůj povinný díl), a to smlouvou 

uzavřenou se zůstavitelem. Dochází zde tedy k vyloučení z dědického práva za života 

zůstavitele souhlasným projevem dvou osob, čímž se tento institut liší od vydědění, 

vzdání se dědictví či odmítnutí dědictví. 

Důvodů k uzavření této smlouvy může být několik, může se jednat o případ, kdy 

jeden z domnělých dědiců již za života zůstavitele od něho dostal majetek značné 

hodnoty a zůstavitel se chce za svého života pojistit, že tento dědic již po jeho smrti 

žádný majetek neobdrží, dalším důvodem může být nepříznivá finanční situace 

domnělého dědice a tedy obava zůstavitele o zachování jeho majetku pro potřeby rodiny 

nebo naopak nepříznivá finanční situace na straně zůstavitele, kdy se chce domnělý 

                                                 
57 EILÁŠ, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, s. 608 
58 Viz § 1479 a § 1480 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
59 Výraz „presumptivní“ je odvozen od latinského slova „praesumptio“, který se překládá jako 

„předběžný“ nebo „předpokládaný“ 
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dědic předem pojistit, že na něho nepřejdou žádné dluhy zůstavitele. Tento institut tak 

může vnést do právních rodinných vztahů určitý prvek jistoty a může být prevencí 

případných následných sporů, které by mohly mezi dědici v řízení o pozůstalosti nastat. 

4.1 Formální požadavky na zřeknutí se dědického práva 

Dědického práva se lze zříci smlouvou uzavřenou se zůstavitelem. Je tedy 

vyloučeno, aby se potencionální dědic zřekl svého dědického práva za života zůstavitele 

svým jednostranným právním jednáním, čímž se odlišuje od odmítnutí dědictví, které 

nastupuje po smrti zůstavitele a je ze své podstaty jednostranné. Na jedné straně tedy 

smlouvu uzavírá (budoucí) zůstavitel a na straně druhé předpokládaný dědic, případně 

dědicové. Některé prameny předpokládaného, presumptivního dědice označují pojmem 

renunciant a předmětnou smlouvu jako renunciační.60 Smlouvou o zřeknutí se 

dědického práva se presumptivní dědic již za života zůstavitele vzdává svého dědického 

práva a zůstavitel musí toto zřeknutí přijmout, musí s tímto zřeknutím souhlasit, neboť 

zřeknutí se dědického práva není jednostranným právním jednáním. 

Zákon vyžaduje pro smlouvu o zřeknutí se dědického práva formu veřejné 

listiny, tedy notářského zápisu.61 Notář, jako neutrální osoba sepisující tento notářský 

zápis, by měl přispět k tomu, aby si strany uzavírající tuto smlouvu, zejména strana 

zříkající se svého dědického práva do budoucna, důkladně uvědomily význam, 

důležitost a následky tohoto svého právního jednání. Notář, který notářský zápis o 

smlouvě o zřeknutí se dědického práva sepsal, je povinen provést bez zbytečných 

odkladů dálkovým přístupem zápis údajů do Evidence právních jednání pro případ 

smrti, kterou vede Notářská komora České republiky (o této Evidenci a zapisovaných 

údajích blíže v kapitole „Evidence právních jednání pro případ smrti“).  

Co se týče zrušení smlouvy o zřeknutí se dědického práva, pak zde zákon formu 

notářského zápisu nestanoví. Důvodová zpráva připouští, že práva a povinnosti ze 

smlouvy mohou být zrušeny, pokud smluvní strany dodrží písemnou formu (tím je 

                                                 
60 EILÁŠ, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, s. 608; ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. a kol.: Komentář k československému obecnému 

zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha, V. 

Linhart 1936, s. 68 
61 Viz § 1484, odst. 3 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve spojení s § 3026, odst. 2 téhož 
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vyloučeno zrušení ústní nebo konkludentní) a dále popisuje, že možnost bezformálního 

zrušení práv a povinností z této smlouvy dává smysl zejména z toho důvodu, že jde o 

ujednání mezi zůstavitelem a presumptivním dědicem, kterým žádná ze stran nic 

neztrácí.62 Práva a povinnosti ze smlouvy o zřeknutí se dědického práva mohou být tedy 

zrušena prostou písemnou smlouvou, nikoliv však smlouvou uzavřenou ústně či 

konkludentně. Obě strany se tak mohou dohodnout, zda v případě, že budou chtít 

smlouvu zrušit, využijí služeb kteréhokoliv notáře, nemusí to být ten stejný, který 

smlouvu sepsal, nebo smlouvu zruší prostou písemnou smlouvou. Vzhledem k tomu, že 

se však smlouva o zřeknutí se dědického práva povinně zapisuje do Evidence právních 

jednání pro případ smrti, bylo by vhodné, aby se i její zrušení zapsalo do této evidence, 

čímž se eliminuje riziko její ztráty nebo nenalezení po smrti zůstavitele. Proto je 

vhodné, aby i zrušení bylo sepsáno formou notářského zápisu nebo alespoň v případě, 

že bude zrušení sepsáno soukromou listinou, aby byla tato listina uložena do notářské 

úschovy, protože i v takovém případě bude zapsáno do Evidence právních jednání pro 

případ smrti. O této skutečnosti by měl notář účastníky smlouvy při jejím uzavírání 

vždy poučit.  

4.2 Způsobilost uzavřít smlouvu o zřeknutí se dědického práva 

Na rozdíl od úpravy dědické smlouvy, kterou může uzavřít pouze zletilý plně 

svéprávný zůstavitel, občanský zákoník u smlouvy o zřeknutí se dědického práva 

pořizovací způsobilost neupravuje a nestanoví ani žádné zvláštní podmínky, které by 

měl zůstavitel a zřeknuvší se dědic splňovat. Zásadně se tedy vyžaduje, aby obě strany 

měly obecnou způsobilost smluvně se zavazovat (§ 581 o.z. a contrario). Zákon na 

rozdíl od právní úpravy dědické smlouvy nestanoví ani podmínku, že strany musí 

uzavřít smlouvu o zřeknutí se dědického práva svým osobním jednáním. Není tedy 

vyloučeno uzavření smlouvy o zřeknutí se dědického práva na základě plné moci, 

kterou zmocnitel udělí výlučně k tomuto právnímu jednání. Za nezletilého plně 

nesvéprávného se může zřeknout dědického práva jeho rodič, jako jeho zákonný 

zástupce nebo opatrovník, ale jen se souhlasem opatrovnického soudu, neboť se v tomto 

                                                 
62 EILÁŠ, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, s. 608 
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případě nejedená o běžnou záležitost při správě majetku, nýbrž jde o právní jednání, 

které se týká budoucího jmění dítěte.  

Dědického práva se může zříci i zadlužený presumptivní dědic, neboť smlouvou 

o zřeknutí se dědického práva nedochází k žádnému majetkovému převodu, smlouva se 

týká pouze dědického práva, které v době uzavření smlouvy ještě neexistuje a 

v takovýchto případech by odpůrčí žaloba byla neúspěšná.63 

4.3 Důsledky zřeknutí se dědického práva 

Ustanovení § 1484, odst. 1 o.z. rozlišuje dvě podoby zřeknutí, a to jednak 

zřeknutí se dědického práva a zřeknutí se práva na povinný díl. Povinný díl představuje 

právo nepominutelných dědiců, tj. dětí zůstavitele a nedědí-li, pak jejich potomkům na 

výplatu svého zákonného dílu v penězích. Současná právní úprava se vrátila k úpravě 

Obecného zákoníku občanského a povinný díl je chápán jako pohledávka 

nepominutelného dědice vůči dědicům na výplatu v penězích, pokud se nedohodnou na 

jiném způsobu vypořádání povinného dílu nebo pokud zůstavitel nestanovil jinak.64 

Oproti úpravě v Obecném zákoníku občanském se výše nároku zletilého 

nepominutelného dědice zkrátila z jedné poloviny na jednu čtvrtinu zákonného 

dědického podílu a nezletilému nepominutelnému dědici se musí dostat alespoň tolik, 

kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. 

Potenciální dědic, který není nepominutelným dědicem, se zříká jen svého 

dědického práva, neboť ze zákona nemá právo na povinný díl a tudíž se ho nemůže ani 

zřeknout. Kdežto potenciální dědic, který je nepominutelným dědicem, se v případě, že 

se zříká svého dědického práva, současně zříká i práva na povinný díl. Pokud se však 

presumptivní nepominutelný dědic zříká pouze práva na povinný díl, pak se tím nezříká 

práva z dědické posloupnosti (z pořízení pro případ smrti nebo ze zákona) a právo na 

dědický podíl si tak může ponechat. Tento postup má své praktické využití, neboť 

zůstavitel pak může pořídit o svém majetku dědickou smlouvou, závětí nebo dovětkem 

libovolně, tedy bez přihlédnutí k nepominutelnému dědici, a povolaní dědicové tak 

                                                 
63 MUZIKÁŘ, M. Zřeknutí se dědického práva. Ad Notam, 4/2014, s. 8 
64 BÍLEK, P.; ŠEŠINA, M.: Dědické právo v předpisech let 1925-2001. Praha: C.H.Beck, 2001, s. 13. 

Komentář zde uvedený týkající se právní úpravy povinného dílu v Obecném zákoníku občanském lze 

použít i na současnou právní úpravu. 
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nebudou zatíženi povinností výplaty povinného dílu, který by mohl nepominutelný 

dědic po smrti zůstavitele uplatnit. Zřeknutím se práva na povinný díl se 

z nepominutelného dědice stává dědic pominutelný, který přihlíží k tomu, co zůstavitel 

ostatním zanechal. Zůstavitel však i tak může učinit pořízení pro případ smrti ve 

prospěch tohoto dědice, který se zřekl práva na povinný díl. Rovněž tak se může tento 

dědic stát dědicem ze zákona, jestliže zůstavitel žádné pořízení pro případ smrti 

nepořídí, nebo takové pořízení odvolá či zruší, nebo dědic povolaný tímto pořízením 

z nějakého důvodu nedědí. Pokud by se však zřekl dědického práva, nedědil by. 

Dědickou smlouvou se lze zříci i dědického práva ve prospěch třetí osoby, toto 

zřeknutí ovšem platí jen v případě, že se taková osoba stane dědicem. V případě, že se 

tato třetí osoba dědicem nestane, pak ten, kdo se zřekl dědického práva v její prospěch, 

dědí. Důvody, pro které se tato třetí osoba nestala dědicem, mohou být různé, např. se 

smrti zůstavitele nedožila, stala se dědicky nezpůsobilou nebo dědictví odmítla. 

4.3.1 Dopady zřeknutí se dědického práva na potomky renuncianta 

Uzavřel-li zůstavitel smlouvu o zřeknutí se dědického práva se svým potomkem, 

tedy nepominutelným dědicem,65 pak v případě, že o tom nebude ve smlouvě nic 

ujednáno, platí, že zřeknutí se dědického práva působí i proti potomkům toho, kdo se 

práva zřekl, a to jak vůči potomkům vlastním, tak osvojeným. Zřeknutí se dědického 

práva působí rovněž tak vůči potomkům narozeným i vůči potomkům, kteří v době 

uzavření smlouvy ještě nežili, a není ani podstatné, zda ten, který se zřekl dědického 

práva, se dožil smrti zůstavitele či nikoliv.66 Potomci tohoto zřeknuvšího se dědice 

nemají dědické právo ani právo na povinný díl. Smluvní strany však mohou ve smlouvě 

ujednat, že zřeknutí vůči potomkům zřeknuvšího se dědice nepůsobí, mohou tedy 

vyloučit působnost zřeknutí vůči potomkům renuncianta. Je však otázkou, zda též 

zřeknutí se práva na povinný díl musí působit i proti potomkům zřeknuvšího se 

nepominutelného dědice, neboť zákon toto výslovně neřeší. Použitím logického výkladu 

a maiori ad minus lze dospět k závěru, že pokud zřeknutí se dědického práva působí 

                                                 
65 Viz § 1642, odst. 1 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
66 Srov. ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. a kol.: Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha, V. Linhart 

1936, s. 70 
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proti potomkům presumptivního dědice, pak i zřeknutí se práva na povinný díl musí 

působit proti potomkům tohoto renuncianta (viz § 1484 o.z.: „Kdo se zřekne dědického 

práva, zříká se tím i práva na povinný díl.“).67 

4.3.2 Zřeknutí se dědického práva v dědické smlouvě 

Se zřeknutím se dědického práva se můžeme setkat i v dědické smlouvě, neboť 

tato smlouva může být uzavřena i s tím, že se ostatní dědicové zřekli svého dědického 

práva. Zůstavitel tak může za svého života dědickou smlouvou povolat smluvního 

dědice i v tom případě, že má zákonné nebo i nepominutelné dědice s tím, že se v této 

smlouvě, nebo samostatnou smlouvou, tito dědicové zřeknou svého dědického práva. 

Toto zřeknutí by však pozbývalo účinku v případě, že by dědic povolaný dědickou 

smlouvou nedědil.68 Občanský zákoník tedy nevylučuje možnost uzavření jedné 

smlouvy, která bude obsahovat dědickou smlouvou ve smyslu povolání dědice nebo 

odkazovníka a smlouvu o zřeknutí se dědického práva. I v tomto případě bude celá 

smlouva vyžadovat formu veřejné listiny. 

Tato možnost uspořádání majetkových poměrů pro případ smrti již za života 

zůstavitele může být velmi žádaná, neboť umožňuje zůstaviteli se souhlasem jeho 

dědiců, aby za svého života uspořádal poměry ke svému majetku jako celku, a předešel 

tak jeho případnému budoucímu, mnohdy nevhodnému dělení a budoucím sporům o 

pozůstalost. Předpokladem pro takovéto uspořádání majetkových poměrů však je, aby 

smluvní dědic povolaný dědickou smlouvou a v jehož prospěch se ostatní dědicové 

svého dědického práva zřekli, po zůstaviteli skutečně dědil. V případě, že by tento dědic 

nedědil z důvodu, že by zůstavitele předemřel, byl dědicky nezpůsobilý, dědictví odmítl 

(pokud to nebylo dědickou smlouvou vyloučeno) nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, 

pak by se pozůstalost projednala, jako kdyby žádná smlouva uzavřena nebyla. 

                                                 
67 MUZIKÁŘ, M.: Zřeknutí se dědického práva. Ad Notam, 4/2014, s. 9 
68 ELIÁŠ, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, S. 650 
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4.4 Zřeknutí se dědického práva pouze k určité věci 

U problematiky zřeknutí se dědického práva pouze k určitě věci není výklad 

zcela jednotný.  Otázka, zda je možné zříci se dědického práva ohledně konkrétní věci, 

je v současné době předmětem odborných diskusí a objevují se zde různé názory. 

Přihlédneme-li k § 1475, odst. 1 o.z., pak můžeme konstatovat, že to možné není.69  

Tento § 1475, odst. 1 o.z. říká: „Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na 

poměrný podíl z ní.“ Tímto poměrným podílem je zcela jistě zlomek, ale také určitá 

věc, jinak by nebylo možné při vypořádání dědictví toto dědictví rozdělit. Může tedy 

smlouva obsahovat ustanovení, že se presumptivní dědic zříká svého dědického práva 

na poměrný díl z pozůstalosti, jemuž odpovídá např. rekreační objekt v Krkonoších? 

Pokud by to možné nebylo, pak by se presumptivní (nepominutelný) dědic musel 

zřeknout práva na svůj povinný díl a zůstavitel by musel ještě ohledně tohoto 

nemovitého majetku pořídit závěť. Je tedy otázka, jak může být poměrný podíl 

z pozůstalosti vymezen.    

I publikace Dědické právo v praxi autorů Svoboda, Klička z roku 2014 na straně 

45 uvádí, že: „ Zřeknutí se dědického práva znamená, že se potenciální dědic předem, 

ještě za života zůstavitele, smlouvou uzavřenou se zůstavitelem, zříká svého dědického 

práva, případně nepominutelný dědic práva na svůj povinný díl, nikoli tedy určité věci 

z pozůstalosti“.  Podle § 1479 o.z. vzniká dědické právo smrtí zůstavitele a dědického 

práva, které má vzniknout v budoucnu se lze jen zříci, nelze jej převést ani s ním jinak 

naložit (§ 1480 o.z.). Zákon zde hovoří o dědickém právu, nikoliv o dědictví. Zřeknutí 

se dědického práva není darováním ani jiným majetkovým převodem a ten, kdo se 

dědického práva zříká, nic nepozbývá, neboť jeho dědické právo ještě nedozrálo. 

Předmětem zřeknutí je budoucí dědické právo, resp. právo na povinný díl. Z výše 

uvedeného lze dovodit, že zde nejde o zřeknutí se dědictví nebo části dědictví, ale o 

zřeknutí se dědického práva a že tedy zřeknutí se určité věci z pozůstalosti možné není. 

Důvodová zpráva však naopak uvádí, že se lze zříci dědického práva i ve vztahu 

k určité věci z pozůstalosti. Zřeknutí se dědického práva k určité věci v takovém případě 

                                                 
69 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; ŠEŠINA, M.; WAWERKA, K.: Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek IV. Praha: Woters Kluwer, 2014, s. 41 
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vlastně zaváže dědice respektovat vůli zůstavitele a neusilovat o získání této věci 

z pozůstalosti. Pro tento výklad hovoří i komentář k Obecnému zákoníku občanskému 

autorů Rouček a Sedláček, konkrétně k § 551 („Kdo může platně nakládat se svým 

právem dědickým, může se ho také předem zříci smlouvou se zůstavitelem. K platnosti 

smlouvy o zřeknutí dědictví je zapotřebí formy notářského zápisu nebo soudního zápisu. 

Nebylo-li smluveno nic jiného, působí takové zřeknutí i proti potomkům.“), kde mimo to 

stojí: „Předmětem vzdání se jest povolání k dědictví,... a to buď k celé pozůstalosti nebo 

povinnému dílu nebo určité věci“ a z něhož tedy vyplývá, že zřeknutí se dědického 

práva nemusí se týkat vždy pouze celku, dědického práva lze se zříci i zčásti.70 

V takovém případě bude nutné konkrétně formulovat, čeho se presumptivní dědic zříká, 

například zřeknutí se dědického práva na konkrétní nemovitost nebo osobní automobil. 

Zřeknutí se může také týkat určité části, například zřeknutí se dědického práva ohledně 

jedné poloviny svého dědického práva. Zřeknutím se dědického práva na konkrétní věc 

je ale v podstatě obejitím ustanovení § 1489, odst. 1 o.z., podle kterého je částečné 

odmítnutí dědictví považováno za neplatné.71 

Já osobně se přikláním k názoru, že se lze zříci dědického práva i částečně, 

k jednotlivé věci, neboť dědického práva se lze předem zříci smlouvou o zřeknutí se 

dědického práva se zůstavitelem72 a dědické právo je právo na pozůstalost nebo na 

poměrný podíl z ní.73 Domnívám se, že pokud bude ve smlouvě uvedeno, že se 

presumptivní dědic zříká svého dědického práva na poměrný podíl z pozůstalosti, který 

je představován konkrétní jednotlivou věcí, například jak bylo uvedeno výše rekreačním 

objektem v Krkonoších, pak se zříká práva na tuto konkrétní, jednotlivou věc. Vždyť i 

na druhou stranu pro dědice je vždy výhodnější být dědicem konkrétní věci a ne podílu, 

neboť pro vlastnictví jedné věci jsou obvykle dva moc. 

Výklad k této problematice však není dosud jednotný, ani mezi notáři nepanuje 

shoda, ke shodě v této věci nedošlo ani na Semináři k dědickému právu ve dnech       

18.-20.6.2014, Justiční akademie Kroměříž, neexistuje v tomto případě žádná aktuální 

judikatura a je tak zřejmé, že počáteční aplikace institutu zřeknutí se dědického práva  

                                                 
70 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. a kol.: Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha, V. Linhart 1936, s. 69 
71 MUZIKÁŘ, M.: Zřeknutí se dědického práva. Ad Notam, 4/2014, s. 8 
72 Viz § 1484, odst. 1 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
73 Viz § 1475, odst. 1 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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(a nejen tohoto institutu, ale i dalších nových institutů dědického práva) nebude 

pravděpodobně zcela snadná a není ani vyloučeno, že tuto otázku bude muset 

v budoucnu vyřešit judikatura.  
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5 Závěť 

Závěť je vedle dědické smlouvy a dovětku pořízením pro případ smrti. Pojem 

pořízení pro případ smrti se v našem právním řádu objevuje nově. Tento termín užíval 

Obecný zákoník občanský, když v § 552 stanovil: „Pořízení, kterým zůstavitel zůstavuje 

jedné nebo několika osobám pro případ smrti odvolatelně svoje jmění nebo jen část, 

nazývá se posledním pořízením.“ O závěť se tedy jednalo, pokud byl posledním 

pořízením ustanoven dědic (nebo několik dědiců) pozůstalosti. Jestliže poslední 

pořízení neobsahovalo jmenování dědice, ale obsahovalo jiná opatření (např. zůstavitel 

v něm ustanovil vykonavatele či správce pozůstalosti nebo pouze odkázal některé věci 

či práva) jednalo se o dovětek, tzv. kodicil.74 Obecný zákoník občanský nezahrnoval ve 

výčtu pořízení pro případ smrti dědickou smlouvu, ta byla obsažena v ustanovení o 

závazcích a bylo ji možné uzavřít jen mezi manželi nebo snoubenci, pokud se stali 

manželi.  

Pořízení pro případ smrti v našem současném občanském zákoníku je 

definováno výčtem svých jednotlivých forem a zahrnuje tedy jednak závěť a dovětek, 

jako jednostranná právní jednání zůstavitele a dále také nově dědickou smlouvou, jako 

dvoustranné právní jednání zůstavitele a smluvního dědice, jímž je zůstavitel vázán. 

Závěť je nejdůležitější, nejobvyklejší a nejčetnější způsob, jímž se o pozůstalosti 

pořizuje. Je to dáno jednak tím, že jako jednostranné právní jednání zůstavitele může 

být závěť zůstavitelem za jeho života kdykoliv jednostranně odvolána nebo změněna, 

zůstavitel tak nemůže být za svého života nikomu zavázán, že svou závěť neodvolá. 

Dále také tím, že pořízení pro případ smrti bylo v minulosti omezeno pouze právě na 

závěť a případně listinu o vydědění, výběr pořízení pro případ smrti, tedy možností, jak 

o svém majetku pro případ smrti pořídit, nebyl moc veliký, a tak je závěť logicky 

nejčastějším projevem zůstavitelovy vůle, jak má být s jeho majetkem naloženo po jeho 

smrti.  

                                                 
74 BÍLEK, P.; ŠEŠINA, M.: Dědické právo v předpisech let 1925-2001. Praha: C.H.Beck, 2001, s. 6 
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Hlavním znakem závěti, jakož i ostatních pořízení pro případ smrti je skutečnost, 

že zůstavitel osobně zůstavuje podíl na pozůstalosti. Toto pořízení tedy musí být 

učiněno zůstavitelem osobně a nelze připustit žádnou formu zastoupení, zákonnou ani 

smluvní.75 Již Obecný zákoník občanský obsahoval v § 564 výslovné ustanovení, že 

„zůstavitel musí sám dědice ustanoviti; nesmí jmenování přenechati výroku třetí osoby“, 

které bylo vykládáno tak, že „při testamentech i dědických smlouvách musí se státi 

projev vůle osobně zůstavitelem; je vyloučeno zastoupení dobrovolné i nucené.“76 

Zůstavitel dále nemůže pořídit o svém majetku závětí společně s jinou osobou. Jednou 

závětí může tedy platně pořídit pouze jedna osoba; není přípustné, aby více osob 

pořídilo společnou závětí. Společnou závětí však není závěť několika osob na jedné 

listině, pokud projev vůle každé z nich je individualizován nejen obsahově, ale i po 

formální stránce.77 

Podle mého názoru by bylo vhodné do budoucna uvažovat o společné závěti 

manželů, která by posílila jejich dispoziční práva tím, že by manželům umožnila pořídit 

pro případ smrti ohledně majetku, který tvoří jejich společné jmění manželů nebo 

případně i majetku, který netvoří společné jmění manželů, jedním aktem, jednou 

společnou závětí. S touto formou počítá i Evropské nařízení o dědictví.78 

Závěť jako pořízení pro případ smrti znamená, že se jedná o takové právní 

jednání zůstavitele, které nabývá účinnosti až smrtí zůstavitele, tedy až okamžikem 

smrti zůstavitele závěť vyvolává své účinky navenek, určuje najisto, kdo je dědicem po 

zůstaviteli, kdo odkazovníkem a jakého majetku zůstavitele se závěť dotýká. Jak jsem 

již zmínila, závěť je odvolatelný projev vůle, zůstavitel tedy může svou závěť během 

svého života kdykoliv změnit, zrušit nebo odvolat a z tohoto titulu nemůže být nikomu 

právně zavázán, aby svou závěť neodvolal. Závěť nelze považovat za žádnou formu 

                                                 
75 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.3.2008, sp.zn. 21 Cdo 2968/2006 („Právní úkon pořízení 

nebo zrušení závěti musí být učiněn osobně pořizovatelem závěti; není možné, aby tyto úkony za 

zůstavitele učinil jeho zástupce, zákonný nebo na základě plné moci“) 

76 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. a kol.: Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha, V. Linhart 1936, s. 90 
77 HOLUB, M., FIALA, J., BIČOVSKÝ, J.: Občanský zákoník, Poznámkové vydání s judikaturou a 

novou literaturou. Praha: Linde, 2003, s. 401 

78 Článek 3, bod 1, písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 

2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných 

listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení 



39 

 

zajištění. Závěť je institutem práva dědického a její výlučnou funkcí je pořízení zůstavitele 

pro případ smrti na základě jím projevené vůle a nelze jí nahrazovat jiné právní instituty 

sloužící k zajištění závazku, taková závěť by byla neplatná.79   

Závěť ve smyslu § 1494 o.z. je „odvolatelným projevem vůle, kterým zůstavitel 

pro případ své smrti zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, 

případně i odkaz“. Jak může zůstavitel dědici stanovit podíl na pozůstalosti? Může tak 

určit podílem (polovinou, pětinou apod.), ale také procentně. Jsem však přesvědčena, že 

v praxi bude zůstavitel chtít také ustanovit dědice ke konkrétní věci a ne jim stanovit 

podíly, bude například chtít, aby dcera vlastnila jeho byt a syn rekreační chatu a ne aby 

oba vlastnili polovinu obou věcí, neboť podílové spoluvlastnictví nemusí být vždy 

výhodné, pro dispozici s majetkem je vždy nejlepší, pokud jednu věc vlastní jeden 

vlastník. V takovém případě je vhodné do závěti uvést, že zůstavitel zůstavuje tomuto 

konkrétnímu dědici podíl, který vymezuje konkrétní věcí, případně že zůstavitel 

povolává za dědice své děti a jejich podíly určuje těmito konkrétními věcmi. Touto 

formulací se rovněž tak předejde pochybnosti o tom, že nejde o odkaz, ale o dědice. 

Může se však i stát, že zůstavitel v závěti mezi dědice rozdělí největší kusy 

svého majetku (nemovité věci, motorová vozidla, účty, vkladní knížky, spoření apod.) 

s přesvědčením, že rozdělil všechno, co má a s tím zbytkem, co po něm zůstane 

(například starý nábytek, oblečení, nějaká hotovost zanechaná v nemocnici apod.) 

nepočítá. Důvodová zpráva k §§ 1499 a 1500 uvádí, že v takovém případě je zřejmé, že 

zůstavitel chtěl rozdělit mezi závětní dědice celou pozůstalost a podíly závětních dědiců 

se určí poměrem cen přikázaných věcí. Tomuto výkladu nasvědčuje i výklad k § 556 

Obecného zákoníku občanského z r. 1811,80  přičemž druhá věta tohoto paragrafu má 

podobné znění jako druhá věta § 1500 odst. 2 o.z. Dále se však v tomto případě můžeme 

setkat s otázkou, jak se bude počítat cena těch věcí, zda jako cena, jakou měly k datu 

úmrtí zůstavitele nebo k datu pořízení závěti. Dřívější teorie měla za to, že se tak mělo 

                                                 
79 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. srpna 2011, sp. zn. 21 Cdo 2992/2009   
80 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. a kol.: Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha, V. Linhart 1936, s. 80 
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dít k datu pořízení závěti (viz např. k tomu opět výklad k § 556 Obecného zákoníku 

občanského z r. 1811 na str. 80 Komentáře Rouček, Sedláček, vydání Praha 1936).81 

Vůle zůstavitele je pro dědice závazná, toto základní východisko dokládá 

zejména  § 1494, odst. 2 o.z. „Závěť je třeba vyložit tak, aby bylo co nejvíce vyhověno 

vůli zůstavitele.“ Postavení závěti posiluje také § 1694 odst. 1 o.z., dle něhož „pořídil-li 

zůstavitel pro případ smrti závěť, rozdělí se pozůstalost podle jeho vůle. Dědici se 

mohou před soudem dohodnout, že si pozůstalost zcela nebo zčásti rozdělí i jinak, pokud 

to zůstavitel výslovně připustil.“  Dříve mohli dědicové uzavírat dohody o vypořádání 

dědictví v tom směru, že se mohli odchýlit od závěti a při projednání dědictví si mohli 

rozdělit dědictví podle své dohody. Dnes, pokud zůstavitel ve své závěti výslovně 

nepovolí jiné rozdělení pozůstalosti, budou dědici, pokud pozůstalost neodmítnou, 

muset přijmout to, co jim závěť přináší, neboť jiné rozdělení musí zůstavitel v závěti 

výslovně připustit. Tento možný důsledek závěti nemusí dědicům v době úmrtí 

zůstavitele vyhovovat a může jim přinést další následné výdaje s rozdělením majetku 

podle jejich představy (vedle nákladů na projednání dědictví to mohou být další výdaje 

spojené se sepsáním směnné smlouvy, správní poplatek za povolení vkladu této 

smlouvy do katastru nemovitostí, náklady za znalecký posudek a případnou daň, pokud 

to zákon stanoví). Je vhodné, aby zůstavitel v době psaní závěti o těchto podmínkách 

věděl.   

5.1 Způsobilost pořídit závěť 

Závěť, nebo-li pořízení o dispozici s majetkem pro případ smrti, může pořídit 

pouze fyzická osoba, tedy člověk, což vyplývá i ze samotné povahy tohoto právního 

institutu. Osud majetkových práv právnické osoby se zřetelem k jejímu případnému 

zániku nelze tímto způsobem předurčit.82  Obecným předpokladem způsobilosti pořídit 

závěť je právní osobnost a svéprávnost. Člověk má právní osobnost, tedy způsobilost 

mít v mezích právního řádu práva a povinnosti, již od narození až do smrti, čímž je tedy 

první předpoklad (mít právní osobnost) u fyzické osoby po dobu jejího života vždy 

                                                 
81 ŠEŠINA, M.:  Pořízení pro případ smrti podle nového občanského zákoníku, Ad Notam, 3/2012, s. 3 a 

násl. 
82 MIKEŠ, J., MUZIKÁŘ, L.: Dědické právo. Praha: Linde, 2003, s. 47 
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splněn. Svéprávnosti fyzických osob se podle občanského zákoníku nabývá v plném 

rozsahu zletilostí, tj. dovršením osmnáctého roku věku, přičemž občanský zákoník 

upravuje dva způsoby dřívějšího nabytí svéprávnosti, a to uzavřením manželství 

a přiznáním svéprávnosti. Těmito způsoby může nabýt svéprávnosti nezletilý, který 

dovršil šestnácti let, vždy na základě rozhodnutí soudu.83 Plnou svéprávnost a tedy 

plnou způsobilost pořizovat o svém majetku pro případ smrti v neomezeném rozsahu a 

ve všech zákonných formách, nabývá člověk zletilostí. Avšak určitou pořizovací 

způsobilost má i osoba, která nemá plnou svéprávnost. Tato výjimka se týká těch, kteří 

dovršili patnácti let věku a dosud nenabyli plné svéprávnosti. Tyto osoby však mohou 

pořizovat o svém majetku pro případ smrti pouze formou veřejné listiny (notářského 

zápisu). Druhou výjimku tvoří osoby, které byly ve svéprávnosti omezeny, tyto osoby 

mohou opět pořizovat o svém majetku pro případ smrti pouze formou veřejné listiny 

(notářského zápisu). 

5.2 Forma a obsahové náležitosti závěti 

Po formální stránce musí závěť splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti, 

aby byla platným právním jednáním a mohlo podle ní být při projednání dědictví 

postupováno.  Zákon umožňuje pořídit závěť několika formami. Z hlediska právní 

jistoty se za nejjistější považuje závěť pořízená formou notářského zápisu, následuje 

závěť holografní, tedy závěť sepsaná vlastní rukou zůstavitele a vlastní rukou 

podepsaná a poté závěť allografní, tedy závěť sepsaná jinak než vlastní rukou 

zůstavitele, kterou zůstavitel musí vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky 

současně přítomnými prohlásit, že obsahuje jeho poslední vůli. Novinkou v našem 

právním řádu je privilegovaná závěť, nebo-li závěť pořízená s úlevami, pro níž je 

charakteristické, že ji lze pořídit jen a pouze v případech stanovených zákonem a její 

platnost je časově omezena, přičemž lhůty pro platnost jednotlivých privilegovaných 

závětí jsou stanoveny u každého typu této závěti samostatně a nezačnou běžet, dokud 

pořizovatel nemůže pořídit závěť ve formě veřejné listiny (notářského zápisu).84 

                                                 
83 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 139 

84 KŘIVSKÁ, M.: Privilegované závěti, Ad Notam, 5/2013, s. 9 
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Podstatnou obsahovou náležitostí závěti je určení osoby dědice, bez této 

náležitosti nemůže závěť vyvolat požadovaný účinek. Není možné, aby zůstavitel ve 

své závěti ponechal právo určit dědice třetí osobě. Dědicem může být pouze osoba 

s právní osobností, těmi jsou vždy fyzické osoby, které právní osobnost nabývají 

narozením; právní osobnost má i dosud nenarozené dítě, pokud se narodí živé, má-li se 

však toto dosud nenarozené dítě stát dědicem, musí již v době smrti zůstavitele 

existovat jako plod, tzv. nasciturus. Uvedená (vyvratitelná) domněnka je vyvrácena 

v případě, že se dítě nenarodí živé. Pak platí nevyvratitelná domněnka, neboť se na něj 

hledí, „jako by nikdy nebylo“.85 Na rozdíl od způsobilosti pořídit závěť není 

svéprávnost pro způsobilost být dědicem rozhodující. Dědicem může být i osoba 

právnická,86 jejíž právní osobnost vzniká jejím vznikem a končí zánikem. Jak má 

zůstavitel dědice ve své závěti označit, není v zákoně výslovně stanoveno, zůstavitel se 

však již nebude moci při projednání pozůstalosti ke své závěti vyjádřit a upřesnit, kterou 

osobu měl na mysli, a proto je potřeba zvolit takové údaje, aby nebylo možné dědice 

zaměnit s jinou osobou nebo aby se závěť nestala pro neurčitost ve vymezení okruhu 

povolaných osob neplatnou.87 K označení fyzických osob je nejlepší uvést jméno, 

příjmení, datum narození a bydliště, čímž se lze vyhnout případnému namítání 

neurčitosti závěti a je tím také umožněno tuto osobu následně kontaktovat. Není však 

samozřejmě vyloučeno osoby v závěti označit i jinak.88 V případě, že například 

zůstavitel závětí povolá všechny své děti nebo synovce, neteře a sestry, nelze toto 

označení považovat za neurčité, neboť je prokazatelné, kdo je dítětem, sestrou, 

synovcem nebo neteří zůstavitele, resp. pořizovatele.89 K označení právnických osob je 

vhodné uvést její název, identifikační číslo a sídlo. Dědicem může být ustanovena i 

právnická osoba, která má v budoucnu teprve vzniknout. Tato osoba je způsobilým 

dědicem, pokud vznikne do jednoho roku od smrti zůstavitele.90 Zůstavitel tak může 

                                                 
85 TICHÝ, L.: Obecná část občanského práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 16 
86 Viz § 20 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
87 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu NS 4 Cz 22/1977 a Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.11.2001, 

sp.zn. 21 Cdo 372/2001 
88 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu NS 30 Cdo 1143/2002 
89 Srov. Rozsudek Krajského soudu v Brně 18 Co 218/1993  a Rozsudek Nejvyššího soudu České 

republiky z 28. 2. 1990, 4 Cz 8/90 
90 Viz § 1478 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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svým pořízením pro případ smrti založit také nadaci nebo nadační fond, v tomto případě 

však takové pořízení pro případ smrti vyžaduje formu veřejné listiny.91 

V závěti je dále nutné uvést, že určitá osoba je ustanovena dědicem k celé 

pozůstalosti nebo jen k její části a v tomto případě také doplnit, jak velká ta část má být. 

Další důležitou náležitostí závěti je tedy určení alespoň podílu na pozůstalosti. 

Neuvedení podílu na pozůstalosti však nemá takové fatální následky jako neuvedení 

osoby dědice, i když pro předcházení případných sporů mezi dědici o výklad jeho 

poslední vůle je to samozřejmě více než vhodné. Při případné absenci tohoto určení 

nastupuje zákonná úprava. Je-li v závěti povolaný pouze jediný dědic, připadne mu celá 

pozůstalost, a to i v případě, že to není v závěti výslovně uvedeno.92 Další zákonná 

úprava se týká případů, kdy je dědiců více. Je-li povoláno několik dědiců, přičemž 

jejich podíly nejsou dány, pak mají tito dědicové právo na pozůstalost rovným dílem.93 

Pokud zůstavitel povolal ve své závěti k dědění všechny dědice rovným dílem, přičemž 

však nepořídil o celém svém majetku, mají na zbylou část pozůstalosti nárok dědicové 

ze zákona.94 To neplatí v případě, že zůstavitel v závěti mezi dědice rozdělí největší 

kusy svého majetku s přesvědčením, že rozdělil všechno, co má, že tedy chtěl pořídit o 

celé pozůstalosti, ale opomněl nějakou drobnost. Důvodová zpráva uvádí, že v takovém 

případě je zřejmé, že zůstavitel chtěl rozdělit mezi závětní dědice celou pozůstalost 

a podíly závětních dědiců se určí poměrem cen přikázaných věcí; celá pozůstalost tedy 

připadne dědicům ze závěti a zákonní dědicové z pozůstalosti v tomto případě nic 

neobdrží. Obecný pravidlem pro výklad právních jednání, které zakotvuje i občanský 

zákoník je, že právní jednání mají být vykládána podle skutečné vůle toho, kdo je učinil. 

Závěť je tedy třeba vyložit tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele.95 

5.2.1 Datum pořízení závěti 

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. již neuvádí, že pořizovatel má povinnost uvést 

v závěti den, měsíc a rok, kdy byla pořízena. Pouze z ustanovení § 1494, odst. 1 o.z., 

                                                 
91 Viz § 309, odst. 1 a 4 z.č. 89/2012, občanský zákoník 
92 Srov. § 1499 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
93 Srov. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 14.2.1994, čj. 18Co 218/93-32, Ad Notam č. 2/1995, s. 
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94 Srov. § 1500, odst. 2, z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
95 Srov. § 1494, odst. 2, z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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věty druhé lze vyvodit, že by tam datum jejího pořízení měl být. Tato úleva je patrně 

inspirována § 578 Obecného zákoníku občanského z roku 1811, který zněl: „Kdo chce 

pořizovati beze svědků, nechť vlastní rukou napíše závěť nebo dovětek a vlastní rukou je 

svým jménem podepíše․ Není sice nutno doložiti den, rok a místo, kdy pořízení bylo 

zřízeno, ale doporučuje se to, aby se předešlo sporům.“ Občanský zákoník číslo 

141/1950 Sb. již byl v této problematice přísnější a v § 541, odst. 2 stanovil, že: 

„z každé závěti musí být patrný den, měsíc a rok, kdy byla sepsána.“ Také občanský 

zákoník číslo 40/1964 Sb. toto stanovisko potvrdil a ještě navíc zpřísnil, když v § 476, 

odst. 2 uvedl, že „v každé závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla sepsána, 

jinak je neplatná.“ Současný občanský zákoník k této problematice zaujal liberální 

postoj. Z ustanovení § 1533 o.z. o holografní závěti vyplývá, že ten, „kdo chce 

pořizovat v písemné formě beze svědků, napíše celou závěť vlastní rukou a vlastní rukou 

ji podepíše.“ O připojení data, kdy k podpisu závěti došlo, zde není zmínky. Také 

u allografní závěti, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, je v ustanovení § 1534 o.z. 

pořizovateli pouze uloženo, aby ji vlastní rukou podepsal a před dvěma svědky 

současně přítomnými výslovně prohlásil, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Ani při 

této formě závěti není připojení data, kdy k podpisu listiny pořizovatele došlo, zákonem 

uloženo, a tak závěť pořízená v písemné formě soukromou listinou bude ve většině 

případů považována za platnou. Neuvedení data pořízení v závěti však nelze doporučit. 

Uvedením data se lze vyhnout případným sporům o platnost závěti a je tedy vhodné, 

aby bylo datum na závěti uváděno i přesto, že tuto povinnost občanský zákoník 

výslovně neukládá.96 

5.3 Obligatorní forma notářského zápisu 

Pro pořízení pro případ smrti platí více než pro jiné úkony, že musí být učiněny 

tak, aby při jejich výkladu nedocházelo k nesnázím, neboť zůstavitel po své smrti již 

nebude moci svou závěť upřesnit, objasnit nebo potvrdit, že se jedná o jeho podpis. 

Z hlediska právní jistoty je nejvhodnější variantou závěť pořízená ve formě notářského 

zápisu. Notářský zápis mohou sepsat pouze notáři, kteří jako soudní komisaři mající 

                                                 
96 PĚCHA, F.: Závěť bez data? To bych nedoporučoval? Ad Notam, 1/2013, s. 14 
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postavení soudce projednávají pozůstalost a mají široké povědomí o tom, jak má být 

závěť sepsána a co má být jejím obsahem, aby následně mohlo být podle takovéto 

závěti bez komplikací postupováno. Jak jsem již uvedla v kapitole druhé, notářský zápis 

jako veřejná listina má především ohromnou důkazní sílu, skutečnosti, které veřejná 

listina potvrzuje, platí, dokud ten, co o nich pochybuje, neprokáže, že tomu tak není. 

Povaha notářského zápisu jako veřejné listiny podává spolehlivý důkaz o osobě 

pořizovatele, o době, kdy byla sepsána, jakož i o tom, co bylo vtěleno do obsahu této 

závěti podle pokynů pořizovatele. Držitel takové listiny nemusí obsah dokazovat. 

Důkazní břemeno tedy leží na tom, kdo pravost a platnost takové listiny popírá. Pokud 

notář sepisuje notářským zápisem závěť, musí se přesvědčit, že „projev poslední vůle  

se děje s rozvahou, vážně a bez donucení,“97 (tedy s klidnou myslí, bez rozrušení či 

rozčilení, opravdově, seriózně a odpovědně bez vybízení nebo naléhání jiné osoby), což 

má zajistit platnost závěti a vyloučení případných budoucích sporů. Nedochází zde tedy 

k ovlivňování pořizovatele, kterému je tak vytvořen prostor pro patřičnou úvahu a 

rozvahu.  

V některých případech zákon výslovně stanoví, že závěť musí mít formu veřejné 

listiny (notářského zápisu). Jedná se o případy, kdy je potřeba zaručit, že vůle 

pořizovatele bude odpovídajícím způsobem vyjádřena spolupůsobením toho, kdo závěť 

sepisuje, tedy notáře, který má pro sepisování závětí potřebné předpoklady a zkušenosti, 

neboť s dědickým právem denně pracuje. Notář pořizovatele závěti při jejím sepisování 

poučí o povaze tohoto jednání a o jeho účinnosti. V těchto případech panuje shodně 

obava, že závěť pořízená jinou formou než notářským zápisem by nemusela odrážet 

pravou vůli zůstavitele, a to z toho důvodu, že se zůstavitel může nacházet ve stavu, kdy 

jeho schopnost pořídit závěť je ovlivněna okolními vlivy a tudíž by svou závěť nemusel 

učinit s rozvahou, vážně a bez donucení nebo obava, že zůstavitel není objektivně 

natolik mentálně vyzrálý, aby mohl pořídit závěť jinak než formou notářského zápisu.98 

Jedná se o tyto případy: 

                                                 
97 Viz § 1538 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
98 SVOBODA, J., KLIČKA, O.: Dědické právo v praxi. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 59 
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5.3.1 Závěť ve prospěch zdravotnického nebo sociálního zařízení, v němž se 

zůstavitel nachází 

První případ, kdy zákon stanoví obligatorní formu notářského zápisu pro závěť, 

je stanoven v § 1493 o.z.. Jedná se o situaci, kdy zůstavitel pořizuje pro případ smrti 

v době, kdy se nachází v péči zařízení, které poskytuje zdravotní nebo sociální služby 

nebo kdy jinak přijímá služby takového zařízení a zároveň povolává za svého dědice 

osobu, která o něj v takovém zařízení pečuje, takové zařízení spravuje, je v něm 

zaměstnána nebo zde jinak působí.99 Majetkové i lidské důsledky pořízení pro případ 

smrti vyžadují, aby projev poslední vůle byl učiněn v klidu, s rozvahou, po zralé úvaze, 

svobodně a bez závislosti na jiných osobách. Z těchto důvodů zákon stanoví za neplatné 

povolání za dědice takových osob, které spravují zařízení poskytující zdravotnické nebo 

sociální služby (vlastník i provozovatel takového zařízení) nebo které jsou v něm 

zaměstnány, učinil-li tak pořizovatel v době, kdy byl v péči takového zařízení nebo 

jinak přijímal jeho služby. Výjimka je stanovena právě pro závěť pořízenou ve formě 

notářského zápisu, neboť závěť je výlučným projevem zůstavitelovy vůle a notář, který 

sepisuje notářský zápis o závěti má povinnost se přesvědčit, že se projev zůstavitelovy 

vůle děje s rozvahou, vážně a bez donucení a odpadá tudíž obava z ovlivňování 

zůstavitele.100 Toto ustanovení má zcela praktický význam, neboť osoba nacházející se 

v péči zdravotnického nebo sociálního zařízení může být zásadním způsobem ovlivněna 

a může v ní být vyvolán pocit, že by se měla za tuto péči nějak odvděčit, například 

sepsáním závěti. Toto ustanovení tak může působit i preventivně, neboť může dotčené 

osoby pověřené péčí o zůstavitele varovat, že jejich případné snahy o zneužití tísnivé 

situace zůstavitele v době, kdy je celkově fyzicky a psychicky oslaben a je závislý na 

pečující osobě v příslušném pečovatelském zařízení, se nemusí setkat s úspěchem.101 

Výjimkou, kdy by závěť pořízená v jiné formě než ve formě notářského zápisu 

nebyla neplatná, je případ, když by zůstavitel po ukončení péče takového zařízení nebo 

po uplynutí doby, kdy přijímal služby takového zařízení, mohl bez obtíží pořídit závěť 

                                                 
99 Viz § 1493, odst. 1 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
100 ELIÁŠ, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, s. 613-614 

101 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; ŠEŠINA, M.; WAWERKA, K.: Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 72 
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ve formě notářského zápisu, ale přesto tak neučinil a dal tím najevo, jaká je jeho 

skutečná vůle. Výrazem „bez obtíží“ je podle důvodové zprávy myšleno, že zůstavitel 

má reálně takovou možnost, že mu to dovoluje zdravotní stav po opuštění zařízení, kde 

mu byly poskytovány zdravotnické nebo sociální služby, že má prostředky a možnosti, 

jak kontaktovat notáře, kdyby se pro takovou formu rozhodl. 

5.3.2 Závěť člověka staršího 15 let, který dosud nenabyl plné svéprávnosti 

Druhý případ, kdy zákon stanoví obligatorní formu notářského zápisu pro závěť, 

je stanoven v § 1526 o.z.. Jedná se o možnost pořizovat bez souhlasu zákonného 

zástupce osobám, které dovršily patnácti let věku a nenabyly plné svéprávnosti formou 

veřejné listiny. Osoby mladší patnácti let věku nemají žádnou způsobilost k pořízení pro 

případ smrti ohledně jejich majetku, tedy ani k sepsání závěti některou z přípustných 

forem.  

Důvod, proč závěť těchto osob, které dovršily patnácti let věku a nenabyly plné 

svéprávnosti, musí mít formu notářského zápisu je dán tím, že takto mladé osoby 

nemusejí ještě být plně rozumově vyspělé a z toho důvodu mohou být snáze 

ovlivnitelné třetími osobami, které by tak této jejich předpokládané nezkušenosti mohly 

zneužít. Pořízením závěti u těchto osob ve formě notářského zápisu má být také 

garantováno, že vůle pořizovatele bude odpovídajícím způsobem vyjádřena a zároveň 

spolupůsobením notáře při tomto úkonu bude umožněno poučení pořizovatele o povaze 

požadovaného právního jednání i o jeho účinnosti. I když se v tomto případě jedná o 

závažné právní jednání, kterým je svým způsobem nakládáno s majetkem nezletilce a 

k němuž by při jednání mezi živými byl nezbytný souhlas soudu, nepřipadá tento postup 

v úvahu. Není zde uplatňováno hledisko, zda je úkon pro nezletilce prospěšný či nikoli 

a nevystupuje zde zákonný zástupce nezletilce.102 

                                                 
102 MIKEŠ, J., MUZIKÁŘ, L.: Dědické právo. Praha: Linde, 2003, s. 52-53 
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5.3.3 Závěť člověka s omezenou svéprávností 

Třetí případ, kdy zákon stanoví obligatorní formu notářského zápisu pro závěť, 

je stanoven v § 1528, odst. 1 o.z. Tento případ se vztahuje na osoby, které byly 

omezeny ve svéprávnosti. Tyto osoby mohou pořizovat pro případ smrti pouze v rámci 

omezení svéprávnosti, tedy pouze není-li v rozsudku o omezení jejich svéprávnosti 

uvedeno, že pořizovat platně nemohou, a to pouze ve formě notářského zápisu. Důvod, 

proč případná závěť těchto osob musí mít formu notářského zápisu je dán tím, že tyto 

osoby nejsou schopny pro dušení chorobu rozhodovat o svých záležitostech v plném 

rozsahu a hrozí zde reálné nebezpečí, že se nechají snáze ovlivnit třetími osobami, které 

by mohly tohoto omezení využít ve svůj prospěch. Rámec omezení svéprávnosti je 

zřejmý z rozsudku soudu, kterým tyto osoby byly omezeny ve svéprávnosti.103 Pokud je 

rozsudek soudu stanoven tak, že pořizovací volnost dotyčné osoby je výslovně úplně 

vyloučena, nepřichází v úvahu, aby tato osoba jakkoli pořizovala, a to ani notářským 

zápisem. Výjimku zákon stanoví v § 1595 o.z., který říká, že: „Zůstavitel nezpůsobilý 

pořizovat může ze svého majetku odkázat jinému jen předměty malé hodnoty.“ Je zde 

tedy kladen důraz, aby bylo respektováno přání člověka nezpůsobilého právně jednat, 

aby po jeho smrti připadla z jeho majetku jiné osobě, k níž má dobrý vztah, věc malé 

hodnoty, například nějaký upomínkový předmět, fotografie, předměty na památku. U 

lidí omezených soudně ve svéprávnosti nelze namítat neplatnost těch jejich právních 

jednání, které spadají do kategorie běžných každodenních záležitostí.104 

Osoby, které v důsledku svého nedostatečného věku nebo omezené duševní 

způsobilosti nejsou schopny dohlédnout následků svého jednání řádným způsobem,  

jsou předmětem zvláštní ochrany zákona. Tento přístup nelze hodnotit jako 

znevýhodnění těchto osob. Naopak je určitým ochranným opatřením ve prospěch osob, 

které ochranu vyžadují. Tyto osoby jsou chráněny před svým ukvapeným rozhodnutím 

v právním styku.105 

                                                 
103 SVOBODA, J., KLIČKA, O.: Dědické právo v praxi. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 60 
104 ELIÁŠ, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, S. 654 
105 TICHÝ, L.: Obecná část občanského práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 17 
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5.4 Zrušení závěti 

Pořízení závěti je osobním, jednostranným, výlučným právem zůstavitele 

(pořizovatele). Stejně tak zrušení závěti musí být provedeno výlučně pořizovatelem a 

není tedy možné, aby to za něho učinil někdo jiný, tudíž ani zástupce ať již zákonný 

nebo na základě plné moci.106   

Ustanovení občanského zákoníku o zrušení závěti je přesnější než obsahovala 

předchozího úprava § 480 z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a přibližuje se tak 

standardním úpravám.107 Za svého života není pořizovatel závěti obsahem této závěti 

nikomu zavázán a toto své právní jednání týkající se závěti může kdykoliv za svého 

života změnit, nebo celou závěť, případně její jednotlivá ustanovení, kdykoliv zrušit.108 

Závěť může zůstavitel zrušit pořízením závěti nové nebo odvoláním závěti stávající.  

5.4.1 Pořízení závěti nové 

Pořízení nové závěti je vhodnější pro případy, kdy si zůstavitel přeje některé 

ustanovení starší závěti ponechat v platnosti a nově pořídit pouze o části pozůstalosti. 

Zachováno je pravidlo, že starší závěť se ruší závětí pozdější, novější, pokud ta starší 

závěť nemůže vedle té novější obstát. Pořízení nové závěti nemusí být pro zrušení 

závěti předchozí dostačující. Pokud zůstavitel pořízením nové závěti zamýšlí zrušit 

závěť předchozí, musí novou závětí pořídit nejméně ve stejném rozsahu, v jakém pořídil 

závětí starší, neboť pouze v takovém případě nebude moci starší závěť vedle té nové 

obstát. Naopak pokud pořizovatel v novější závěti pořídí jen o části pozůstalosti, 

přičemž ve starší závěti pořídil o větší části nebo dokonce o celé pozůstalosti, pak tato 

starší závěť zůstává v platnosti ohledně té části, o které nebylo novou závětí pořízeno. 

K odvolání starší závěti dochází již okamžikem, kdy byla zřízena. 109 Na rozdíl od 

úpravy v občanském zákoníku z roku 1964 (z.č. 40/1964 Sb.)110 může za jistých 

                                                 
106 Viz Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.3.2008, sp.zn. 21 Cdo 2968/2006 
107 MIKEŠ, J., MUZIKÁŘ, L.: Dědické právo. Praha: Linde, 2003, s. 97 
108 Viz § 1575, odst. 1, z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
109 Srov. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 7. 1999, sp. zn. 18 Co 385/98 
110 Srov. též Usnesení Městského soudu v Praze z 30. 5. 1980, 11 Co 127/80 (Byla-li závěť zrušena závětí 

pozdější, neobnoví se její účinnost tím, že pozdější závěť byla pak odvolána anebo že byla zničena listina, 

na níž byla závěť napsána) 
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okolností dojít k obnovení platnosti starší závěti a pořízení závěti nové tak nemusí vést 

ke zrušení závěti starší s konečnou platností. Znění § 1580 o.z. („Zruší-li zůstavitel 

novější závěť, ale dřívější uchová, má se za to, že dřívější závěť nepozbyla platnost a 

hledí se na ni, jako by nebyla zrušena“) přináší ustanovení o zachování, resp. obnovení 

platnosti starší závěti v případě, že zůstavitel novější závěť zruší nebo odvolá. Toto 

ustanovení se vrací k úpravě Obecného zákoníku občanského 111 a znamená možnost 

obnovení platnosti jednou zrušené závěti za předpokladu, že zůstavitel dřívější závěť 

uchová. Toto ustanovení se shoduje s požadavkem uplatnění vůle zůstavitele v plném 

rozsahu a odpovídá běžnému chápání lidí, na rozdíl od předchozí právní úpravy, kdy 

platilo, že novější závětí došlo ke zrušení závěti původní, pokud vedle sebe nemohly 

obstát. 

5.4.2 Odvolání závěti 

Odvolat může zůstavitel závěť mlčky tím, že listinu obsahující závěť zničí. 

Zničením listiny obsahující závěť se rozumí její roztrhání, spálení, vymazání textu, 

přeškrtání podpisu, data atp. Účinky zrušení závěti však nenastanou, došlo-li ke zničení 

listiny obsahující závěť neúmyslně.112 Pokud zůstavitel zničí jen jeden z jejích 

stejnopisů, nelze z toho usuzovat na její odvolání113 a je třeba, aby zůstavitel zničil 

všechna vyhotovení závěti v případě, že má v úmyslu závěť tímto způsobem odvolat.  

Zničení listiny obsahující závěť lze považovat za důsledek odvolání závěti pouze 

v případě, že tuto listinu vědomě zničí sám zůstavitel nebo třetí osoba na výslovný 

příkaz zůstavitele, pokud by se tak stalo jednáním jiné osoby, nedošlo by ke zrušení 

závěti. Z praktického hlediska by však v případě úplného zničení závěti jinou osobou 

než zůstavitelem bylo zřejmě zcela nemožné prokázat nejen existenci závěti, ale 

zejména její obsah.114 V případě, že by listinu obsahující závěť zničil bez vědomí jejího 

pořizovatele zůstavitelův dědic, bylo by to posouzeno jako zavrženíhodné jednání proti 

poslední vůli zůstavitele a tedy důvodem k jeho dědické nezpůsobilosti.115 

                                                 
111 Viz § 723 zákona č. 946/1811 Sb. z.s., obecný zákoník občanský 
112 MIKEŠ, J., MUZIKÁŘ, L.: Dědické právo. Praha: Linde, 2005, s. 99 
113 Viz § 1578, odst. 1, z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
114 FIALA, J., KINDL, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Plzeň, Aleš Čeněk, 2007, s. 372 
115 SVOBODA, J., KLIČKA, O.: Dědické právo v praxi. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 82 
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Zůstavitel může svou závěť také odvolat výslovně svým prohlášením o odvolání 

závěti. K výslovnému odvolání se vyžaduje projev vůle učiněný ve formě předepsané 

pro závěť, tj. v písemné formě soukromou listinou, která bude napsána a podepsána 

vlastní rukou zůstavitele (tzv. holografní závěť) nebo která bude napsána jinak než 

vlastní rukou zůstavitele, vlastní rukou podepsána s výslovným prohlášením před 

dvěma současně přítomnými svědky, že obsahuje poslední vůli zůstavitele (tzv. 

allografní závěť), ve formě notářského zápisu, případně odvoláním s úlevami 

v případech, kde je zákonem umožněno závěť s úlevami pořídit. Původní závěť psanou 

vlastní rukou může její pořizovatel výslovně odvolat i jinou z některých předepsaných 

forem, například notářským zápisem, nezáleží tedy vůbec na tom, v jaké formě 

zůstavitel svojí dřívější závěť pořídil. Toto odvolání může být zaměřeno na určitou 

závěť označenou například datem jejího pořízení, osobou dědice nebo universálně na 

všechny „předchozí“ závěti. Rozdíl mezi zrušením závěti pořízením závěti nové a 

výslovným odvoláním závěti spočívá v jejím obsahu, neboť zatímco pořízením nové 

závěti se zároveň pořizuje o majetku zůstavitele (nemusí v ní být výslovně uvedeno, že 

se ruší předchozí závěť), odvolání takové pořízení neobsahuje.116  

5.4.3 Odvolání závěti sepsané formou notářského zápisu jejím vydáním 

pořizovateli 

Pokud zůstavitel pořídí závěť notářským zápisem, notář po jejím sepsání tuto 

závěť uloží do sbírky notářských zápisů a pořizovateli vydá prostý opis této závěti. 

Pokud zůstavitel bude mít v úmyslu takto sepsanou závěť zrušit a za tímto účelem 

pouze zničí tento prostý opis závěti, pak v tomto případě bohužel k platnému odvolání 

závěti nedošlo.  

Zůstavitel má samozřejmě právo svou závět, kterou pořídil formou notářského 

zápisu, kdykoliv odvolat. Bývalá právní úprava umožňovala odvolání závěti sepsané 

formou notářského zápisu jen sepsáním další listiny, která obsahovala její odvolání, 

případně pořízení závěti nové. Občanský zákoník tuto praxi zásadně mění a nově také 

umožňuje právo pořizovatele kdykoliv požadovat, aby mu byla závěť vydána, což dříve 

                                                 
116 HOLUB, M., FIALA, J., BIČOVSKÝ, J.: Občanský zákoník, Poznámkové vydání s judikaturou a 

novou literaturou. Praha: Linde, 2003, s. 411 
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nebylo možné. Závěť lze vydat jen pořizovateli osobně a i v tomto případě se 

pořizovatel nemůže za účelem jejího vydání nechat zastoupit. K odvolání závěti tímto 

způsobem dochází okamžikem jejího vydání ze sbírky notářských zápisů jejímu 

pořizovateli a jejím vydáním se tedy považuje za odvolanou. O této skutečnosti je nutné 

pořizovatele závěti poučit a poučení poznamenat na vydávané listině i v notářském 

spisu.117 

Vydání závěti provádí notář podle ustanovení § 101 NŘ, který stanoví výjimku 

pro vydávání notářských zápisů a představuje zásah do celistvosti sbírky notářských 

zápisů. Obecně platí, že notářský zápis nesmí být nikomu vydán, to však neplatí, jedná-

li se o notářský zápis o závěti nebo o dovětku, pokud o jeho vydání požádá pořizovatel 

závěti, tedy osoba, která touto formou pořídila pro případ smrti, totožnost pořizovatele 

musí být notáři prokázána, v opačném případě notář odmítne notářský zápis o závěti 

vydat. Na vydávaném notářském zápisu o závěti notář formou doložky poznamená, že 

závěť sepsaná notářským zápisem se považuje za odvolanou, že závěť byla jejímu 

pořizovateli na jeho žádost vydána a datum tohoto vydání. Při vydání notářského zápisu 

o závěti je notář povinen sepsat s pořizovatelem závěti protokol, který bude mimo jiné 

obsahovat poučení notáře o tom, že vydáním tohoto notářského zápisu o závěti se závěť 

nebo dovětek, který byl touto formou pořízen, považuje za odvolaný. Tento protokol 

notář založí do sbírky notářských zápisů místo vydaného notářského zápisu o závěti. 

Notář je dále povinen po vydání notářského zápisu o závěti provést dálkovým přístupem 

výmaz údajů o závěti nebo dovětku a o pořizovateli z Evidence právních jednání pro 

případ smrti, kterou vede Notářská komora České republiky. 

Tato nová právní úprava vydání závěti sepsané ve formě notářského zápisu 

umožňuje její kompletní odstranění, a to nejen po stránce právní. Podle předchozí 

právní úpravy byla existence této závěti zachována i poté, kdy došlo následným 

notářským zápisem k její změně nebo odvolání a při projednání dědictví byl notář 

povinen seznámit potencionální dědice se všemi pořízeními pro případ smrti, které 

zůstavitel notářským zápisem učinil, tedy i s těmi, které později odvolal nebo změnil. 

Z odvolané závěti psané formou notářského zápisu, která byla vydána jejímu 

pořizovateli, již nebude při projednání pozůstalosti nijak patrná předchozí vůle 

                                                 
117 Viz § 1579, odst. 1 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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pořizovatele, což podle mého názoru více odpovídá běžnému chápání veřejnosti, neboť 

pořizovatel tím, že dá najevo svou vůli závěť odvolat, jistě nemá zájem na tom, aby tato 

jeho předchozí vůle byla účastníkům řízení o pozůstalosti známá.  

Odvolání závěti sepsané formou notářského zápisu jejím vydáním pořizovateli je 

však nutné odlišit od případu, kdy je závěť pořízena soukromou listinou a pouze 

uložena v notářské úschově. V tomto případě vydání závěti nesepsané formou 

notářského zápisu z notářské úschovy nemá za následek její odvolání. 
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6 Správce pozůstalosti 

Správa pozůstalosti není v našem právním řádu novým pojmem, občanský 

zákoník z roku 1964 znal správce dědictví. Funkce správce pozůstalosti však 

představuje správu pozůstalosti, nikoliv dědictví, neboť dědictvím je pozůstalost jen 

vzhledem k dědicům, kdežto správa pozůstalosti je správou jmění, které zůstavitel 

zanechal, a to nejen v zájmu dědiců, ale i jiných osob, jako například věřitelů a 

odkazovníků.118 

Správce pozůstalosti je velice důležitým institutem, který umožňuje v případě 

smrti zůstavitele bezproblémový a plynulý přechod jeho majetku na jeho dědice. 

Mnohdy může jít o majetek značné hodnoty, zahrnující případně i podnik, jehož chod je 

třeba zabezpečit po zůstavitelově smrti, neboť mezi smrtí zůstavitele a dobou ukončení 

dědického řízení uplyne ve většině případů řada měsíců, někdy dokonce i let a v tomto 

mezidobí by mohlo například dojít k narušení plynulého chodu podniku, který vyžaduje 

trvalou správu. Ustanovení správce pozůstalosti poskytuje zůstaviteli prostor a možnost, 

aby se sám dopředu postaral o řádné ošetření svého majetku pro případ své smrti. 

Zůstavitel si sám vybere vhodnou osobu pro správu svého majetku, aby se tento majetek 

neztenčil, podnik dále fungoval apod., neboť právě zůstavitel je osobou, která řídí 

podnik, o jehož správu jde, stará se o nemovitosti a jiný svůj majetek, který bude po 

jeho smrti správcem spravován a on sám tedy nejlépe posoudí, kdo má pro funkci 

správce nejlepší jak osobní, tak profesní předpoklady. 

Institut správy pozůstalosti umožňuje správci disponovat všemi oprávněními, 

která náležela zůstaviteli, avšak při výkonu práv a povinností je omezen rámcem 

obvyklého hospodaření. Pojem obvyklé hospodaření je nutné vykládat s přihlédnutím 

k charakteru spravovaného majetku. Jiné budou úkony, které správce učiní při 

spravování běžného chodu domácnosti zůstavitele a jiné budou úkony činěné správcem 

při vedení podniku.119 Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře se tedy rozumí 

povinnost vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi 

a pečlivostí. Občanský zákoník tak v § 159, odst. 1 stanoví vyvratitelnou domněnku 

                                                 
118 ELIÁŠ, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: 

Sagit, 2012, S. 642 
119 PROTIVOVÁ, M.: Správce dědictví de lege ferenda, Ad Notam 2/2004, s. 29 
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porušení péče řádného hospodáře, že jedná nedbale ten, kdo není této péče řádného 

hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí této funkce nebo při jejím výkonu, a 

nevyvodí z toho pro sebe důsledky, např. neodstoupí z funkce správce pozůstalosti. 

Správce nesmí samostatně měnit účel spravovaného majetku, neboť hlavní cílem správy 

je zachovat majetek, uchovat jeho stav, jaký tu byl v době smrti zůstavitele. 

Správce pozůstalosti může ze své funkce kdykoliv odstoupit, toto odstoupení je 

účinné dnem, kdy došlo pozůstalostnímu soudu, resp. soudnímu komisaři, který 

dotyčnou pozůstalost projednává, případně pozdějším dnem, který správce ve svém 

odstoupení uvede. Činnost správce pozůstalosti také končí ze zákonem uvedených 

důvodů, které objektivně znemožňují výkon správy majetku, jedná se zejména o smrti 

správce, právní moc rozsudku soudu o omezení svéprávnosti správce, nebo právní moc 

rozhodnutí o úpadku správce. Pokud správce pozůstalosti závažným způsobem porušuje 

své povinnosti, není schopen své povinnosti řádně plnit nebo je-li pro to jiný vážný 

důvod, pozůstalostní soud i bez návrhu správce pozůstalosti odvolá a po právní moci 

usnesení o odvolání tohoto správce může případně jmenovat správce nového, pokud 

potřeba správy pozůstalosti trvá.120 

6.1 Povolání správce pozůstalosti veřejnou listinou 

Ustanovení správce pozůstalosti zůstavitelem navazuje na úpravu z.č.             

40/1964 Sb.,121 kde zůstavitel mohl platně ustanovit správce dědictví dvěma způsoby, a 

to jednak v závěti a jednak v listině o ustanovení správce dědictví, přičemž obě tyto 

listiny musely mít formu notářského zápisu. Podmínkou platnosti těchto listiny bylo 

taxativní uvedení rozsahu spravovaného majetku, buď tedy celého majetku nebo jen 

jeho části, určení osoby správce dědictví a jeho souhlas s ustanovením do této funkce.122 

Zůstavitel může správce pozůstalosti povolat formou veřejné listiny, jíž se ve 

smyslu § 3026, odst. 2 o.z. rozumí notářský zápis. Notář tento notářský zápis sepíše 

pouze se zůstavitelem, souhlas povolaného správce se nevyžaduje, což je rozdíl oproti 

předchozí právně úpravě, kdy byl souhlas povolaného správce s ustanovením do funkce 

                                                 
120 SVOBODA, J., KLIČKA, O.: Dědické právo v praxi. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 179 
121 Viz § 480a-480e, z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
122 KARHANOVÁ, M.: Správce dědictví jako hmotněprávní institut českého právního řádu, Ad Notam 

5/2006, s. 141 
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obligatorní náležitostí notářského zápisu o ustanovení správce dědictví. Povolání 

správce pozůstalosti může být obsaženo i v závěti sepsané notářským zápisem. Zde je 

rozdíl oproti listině povolávající vykonavatele závěti, která může mít formu jakékoliv 

závěti, kdežto pro povolání správce pozůstalosti se vyžaduje přísnější forma veřejné 

listiny. Zůstavitel v listině o povolání správce pozůstalosti určí, zda správce bude 

povolán ke správě celé pozůstalosti nebo jen některé její části,123 např. podílu 

v obchodní korporaci, obchodního závodu, nemovitosti apod. (v případě, že zůstavitel 

neoznačí, která část pozůstalosti má být spravována a omezí se pouze na povolání 

správce, půjde zřejmě o správce celé pozůstalosti). Zůstavitel může touto listinou 

správci také vymezit povinnosti a stanovit mu za výkon funkce správce pozůstalosti i 

případnou odměnu. Zůstavitel může povolat i několik správců pozůstalosti, v tomto 

případě je však vhodné, aby určil jejich vzájemná práva a povinnosti, aby mezi nimi při 

výkonu jejich funkce nedocházelo ke sporům. 

Notář je povinen bez zbytečného odkladu po sepsání listiny o ustanovení správce 

pozůstalosti zapsat pomocí dálkového přístupu údaje o listině a pořizovateli do 

Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České 

republiky.  

Správce pozůstalosti se správy ujme, jakmile se dozví o zůstavitelově smrti, je-li 

mu známo, že byl jako správce zůstavitelem povolán.124 Pokud je tedy správci 

pozůstalosti známo, že byl povolán správou pozůstalosti, může se ujmout správy ihned 

po úmrtí zůstavitele bez jakékoliv aktivity soudu. Proukáže se úmrtním listem 

zůstavitele a stejnopisem notářského zápisu o ustanovení správcem pozůstalosti, 

potvrzující jeho povolání správcem. Pokud o svém povolání neví, soud jej o tom 

vyrozumí a vyzve jej, aby se své funkce ujal,125 čímž samozřejmě není dotčeno právo 

takto povolaného správce výkon této činnosti odmítnout. Pozůstalostní soud, resp. 

soudní komisař tedy informuje  správce pozůstalosti o tom, že se má ujmout své funkce 

pouze tehdy, pokud o tom dosud neví. Soudní komisař ustanoveného správce 

pozůstalosti vyrozumí o smrti zůstavitele a vyzve ho, aby se ujal své funkce, také tehdy, 

jestliže osoby, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici, 

                                                 
123 Viz § 1556, odst. 1, z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
124 SIKSTOVÁ, S.: Správce dědictví – persona grata či non grata? Ad Notam, 2/2005, s. 75 
125 Viz § 148 z.č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních 
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zpochybňují platnost listiny o ustanovení správce pozůstalosti. Soudní komisař je 

povinen vycházet z listiny o ustanovení správce pozůstalosti a nemůže, a to ani jako 

otázku předběžnou, v řízení o pozůstalosti posuzovat její platnost. Soudní komisař však 

vyhodnotí, zda právní jednání směřující k ustanovení správce pozůstalosti naplňuje 

veškeré formální znaky, které podle zákona musí mít. Platnost listiny o ustanovení 

správce pozůstalosti může být napadena jen žalobou podanou proti zůstavitelem 

ustanovenému správci pozůstalosti, k níž jsou legitimováni dědici (ti, o nichž lze mít 

důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici); až do právní moci rozhodnutí soudu je 

správce oprávněn a povinen vykonávat svou funkci, ledaže by byl své funkce 

zproštěn.126 

Pro zrušení listiny o ustanovení správce pozůstalosti se již nevyžaduje forma 

veřejné listiny, potažmo notářského zápisu. Z § 1556, odst. 2 o.z. vyplývá, že povolání 

správce lze zrušit stejným způsobem, jakým se zrušuje závěť. Zůstavitel ji tedy může 

odvolat i jinou formou než notářským zápisem, tedy i soukromou listinou i pořízením s 

úlevami nebo povolat jiného správce pozůstalosti pozdější listinou, vedle které dřívější 

listina o povolání správce pozůstalosti nemůže obstát, případně může požádat notáře, 

který listinu o povolání správce pozůstalosti sepsal o vydání notářského zápisu o 

ustanovení správce pozůstalosti, čímže se listina o ustanovení správce považuje za 

odvolanou. 

6.2 Správce pozůstalosti jmenovaný soudem 

Nepovolal-li zůstavitel správce pozůstalosti a jsou-li pro to vážné důvody, může 

správce pozůstalosti jmenovat také pozůstalostní soud. Pokud není správce pozůstalosti, 

případně vykonavatel závěti (viz následující podkapitola) povolán, spravují pozůstalost 

dědicové, ti si však nemohou platně ujednat, že správu pozůstalosti bude vykonávat jimi 

určená třetí osoba, neboť jmenování této třetí osoby, správce pozůstalosti je ve výlučné 

kompetenci pozůstalostního soudu, resp. soudního komisaře, který byl do funkce 

soudního komisaře pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti.127 Soud jmenuje správce 

                                                 
126 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol.: Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2015, s. 301 
127 Viz § 101, z.č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních 
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pozůstalosti i bez návrhu, jakmile taková potřeba vyjde najevo, vyžaduje-li to obecný 

zájem nebo důležitý zájem účastníků,128 zejména tedy v případě kdy zůstavitel 

nezanechal listinu o ustanovení správce pozůstalosti nebo sice zanechal, ale ustanovil 

v ní správce pozůstalosti oprávněného spravovat jen část majetku náležejícího do 

dědictví, jestliže správce pozůstalosti povolaný zůstavitelem nebo soudem nemůže nebo 

nechce tuto funkci vykonávat a ukazuje-li se potřeba, aby pozůstalost byla spravována 

správcem, za účelem vyhotovení seznamu pozůstalostního majetku,129 případně je-li 

k tomu jiný vážný důvod. Soudem ustanovený správce pozůstalosti je povinen ujmout 

se této funkce dnem následujícím po dni, ve kterém mu bylo doručeno usnesení 

o ustanovení správcem pozůstalosti, není-li v usnesení stanoven den pozdější. 

Správce pozůstalosti jmenovaný pozůstalostním soudem má zásadně stejné 

právní postavení a stejnou působnost jak správce povolaný zůstavitelem.  

6.3 Vykonavatel závěti a správa pozůstalosti 

Vykonavatel závěti je institutem dědického práva, který je v našem právním 

řádu obnoven po více než šedesáti letech a který zdůrazňuje základní princip, na němž 

stojí nové dědické právo, a to respekt k zůstavitelově poslední vůli. Zůstavitel má 

možnost zvolit si pro případ své smrti osobu, které důvěřuje (touto osobou může být 

člen rodiny, jakákoliv jiná osoba zůstaviteli blízká, ale i například advokát nebo jiná 

osoba zaměřená na služby tohoto druhu) a která bude obecně dohlížet na splnění jeho 

poslední vůle s péčí řádného hospodáře. Do jisté míry je tak vykonavatel závěti 

podobný správci pozůstalosti, avšak jeho pozice je podstatně silnější. Správce 

pozůstalosti je povoláván jen na dobu řízení o pozůstalosti, jeho skončením funkce 

správce končí, kdežto vykonavatel závěti může a zpravidla bude svoji funkci vykonávat 

i po skončení řízení o pozůstalosti. 

Zůstavitel si vykonavatele závěti vybere již za svého života a povolává jej 

závětí, jak stanoví § 1553 o.z.. V závěti zůstavitel stanoví dědicům určité povinnosti, 

podmínky pro nabytí dědictví, případně příkazy a povolá osobu vykonavatele, která má 

                                                 
128 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol.:  Občanský zákoník I, II, 2. vydání, 

Praha, 2009, s. 1464 
129 Viz § 1687, odst. 1 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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zejména dohlížet na to, aby vše, co zůstavitel ve své závěti nařídil, bylo splněno. Zákon 

v zásadě nijak neomezuje zůstavitele ve výběru osoby, která má být vykonavatelem 

závěti. Povolání není podmíněno ani souhlasem zvolené osoby, která se má po smrti 

zůstavitele funkce vykonavatele ujmout. Pokud zůstavitel vykonavateli neoznámí jeho 

povolání, vykonavatel se o svém povolání dozví až sdělením soudu, který bude 

projednávat pozůstalost po zůstaviteli. Podle mého názoru je určitě lepší, když 

zůstavitel svůj úmysl povolat někoho jako vykonavatele své poslední vůle s dotyčnou 

osobou probere a získá od ní souhlas se jmenováním. V opačném případě riskuje, že po 

smrti nebude jeho vůle naplněna, jelikož vykonavatel nemusí funkci přijmout, případně 

z ní může kdykoli odstoupit.  

Funkce vykonavatele trvá tak dlouho, dokud trvají úkoly, kterými byl 

zůstavitelem pověřen, což znamená, že na rozdíl od správce pozůstalosti jeho funkce 

trvá i po skončení řízení o pozůstalosti, tedy i po právní moci usnesení o potvrzení 

nabytí dědictví, je-li to pro splnění zůstavitelovy vůle potřeba, například v případě, že 

dědicem po zůstaviteli bude nezletilé dítě, může být úkolem vykonavatele dohlížet na 

správu majetku zákonnými zástupci tohoto dítěte a to až do doby zletilosti dědice. 

Jednou ze základních funkcí vykonavatele závěti je tedy hájení platnosti závěti a 

zejména pak dohlížení nad naplněním poslední vůle zůstavitele s péčí řádného 

hospodáře. Vykonavatel také dohlíží nad splněním podmínek a příkazů, které byly 

dědicům nařízeny. Zůstavitel může vykonavateli ustanovit i náhradníka pro případ, že 

by vykonavatel ustanovený na prvním místě z nějakého důvodu funkci nepřijal, 

z funkce odstoupil nebo kdyby v průběhu výkonu této funkce zemřel.130 

V určitých případech může jmenování vykonavatele závěti vyřešit problém s 

nutností spravovat pozůstalost po zůstavitelově smrti. Správu pozůstalosti má primárně 

vykonávat správce pozůstalosti, avšak zákon počítá i s variantou, že zůstavitel povolá 

jak vykonavatele závěti, tak i správce pozůstalosti, případně i s variantou, kdy bude 

povolán jen vykonavatel závěti. Jsou-li povoláni oba, pak je správce pozůstalosti 

povinen řídit se pokyny vykonavatele závěti, což vyplývá z § 1558 o.z.. Byl-li povolán 

jen vykonavatel závěti, náleží mu i správa pozůstalosti. To však nebrání soudnímu 

                                                 
130 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; ŠEŠINA, M.; WAWERKA, K.: Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek IV. Praha: Woters Kluwer, 2014, s. 161-162 
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komisaři, aby i přesto povolal správce pozůstalosti např. pro část pozůstalosti, která 

vyžaduje zvláštní odbornost apod.131 

Na rozdíl od povolání správce pozůstalosti se k povolání vykonavatele závěti 

nevyžaduje forma veřejné listiny (notářského zápisu). Povolání vykonavatele závěti 

notářským zápisem však přináší řadu výhod, a to jednak odbornou profesionální radu 

notáře, který zůstaviteli vysvětlí, co všechno tento institut obnáší a dále také skutečnost, 

že příslušná listina, nejčastěji závěť obsahující i povolání vykonavatele závěti bude 

uložena ve sbírce notářských zápisů a údaje zapsány do Evidence právních jednání pro 

případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky. 

Vzájemné vztahy mezi vykonavatelem závěti a správcem pozůstalosti se posoudí 

podle ustanovení o příkazu. Vykonavatel závěti, který dbá o řádné splnění poslední vůle 

zůstavitele s péčí řádného hospodáře, je oprávněn udělovat správci pozůstalosti 

příslušné pokyny, které ovšem musí vyplývat ze svěřených úkolů vykonavatele, neboť 

jinak není vykonavatel oprávněn zasahovat do správy pozůstalosti, pokud byl jmenován 

správce pozůstalosti.132 

                                                 
131 BEDNÁŘ, V.: V občanském zákoníku jsem narazila na pojem vykonavatel závěti. Kdo to je a k čemu 

je dobrý? REKODIFIKACE & PRAXE, 2014/8, Wolters Kluwer, ISSN 1805-6822 
132 SVOBODA, J., KLIČKA, O.: Dědické právo v praxi. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 177 



61 

 

7 Evidence právních jednání pro případ smrti 

Každý, kdo si přeje upravit své majetkové poměry pro případ smrti, ať už k tomu 

má jakýkoliv důvod, si jistě přeje, aby se v případě jeho smrti podle této jeho vlastní 

projevené vůle postupovalo a nemá v úmyslu, aby o jeho dědictví rozhodl zákon. Tento 

pořizovatel si jistě nepřeje, aby jeho touha upravit poměry po jeho smrti byla zmařena a 

aby se jeho majetek dostal do jiných rukou, než si přál. Co když ale jeho závěť, kterou 

si doma pečlivě uschoval do šuplíku, nebude nalezena nebo osoba, kterou si vybral 

k úschově své závěti tuto závěť úmyslně zatají?  

Do roku 2001 evidovaly závěti okresní soudy podle místa bydliště pořizovatele. 

Pokud se však pořizovatel závěti přestěhoval do jiného okresu a tuto změnu 

příslušnému okresního soudu nenahlásil, byla zde velká pravděpodobnost, že se taková 

závěť v řízení o dědictví neobjevila. Také ruční vyhledávání údajů o existenci závěti 

v kartotékách nemuselo vždy zaručit, že se informace o závěti objevila.133 

Průlom přinesl rok 2001, kdy byla podle § 35a, odst. 1 NŘ zřízena Centrální 

evidence závětí, vedená Notářskou komorou České republiky, v níž se evidovaly   

závěti, listiny o vydědění, listiny o odvolání závětí a listiny o zrušení listiny o vydědění, 

které byly sepsány notářským zápisem nebo které notář přijal do úschovy a mimo to 

byly do této evidence zaneseny i všechny závěti starší uložené v notářských trezorech. 

Zřízení této evidence přineslo lidem záruku, že jejich závěť bude v pravý čas předložena 

k projednání dědictví. 

V souvislosti s rekodifikací občanského práva byla tato evidence od prvního 

ledna roku 2014 rekonstruována a přejmenována na Evidenci právních jednání pro 

případ smrti (dále též jen „evidence“), která je upravena Předpisem Notářské komory 

České republiky.134 Tato evidence je vedena v elektronické podobě, je neveřejná a jsou 

v ní evidovány listiny o právních jednáních pro případ smrti sepsané ve formě 

notářského zápisu a listiny o právních jednáních pro případ smrti, které byly přijaty do 

                                                 
133 ŠEŠINA, M.: Informace o přípravě programu centrální evidence závětí. Ad Notam 1/1999, s. 20 
134 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky dne 21.11.2013 podle § 37 odst. 3 písm. q) 

zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž 

udělilo souhlas Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 37 odst. 4 tohoto zákona. 
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notářské úschovy. Podle § 35b, odst. 1 a 2 NŘ se zde kromě závětí evidují také dovětky, 

dědické smlouvy, prohlášení o vydědění, prohlášení o tom, že dědic, jemuž svědčí 

zákonná dědická posloupnost, pozůstalosti nenabude, listiny o přikázání započtení na 

dědický podíl, není-li takové přikázání obsaženo v závěti, smlouvy o zřeknutí se 

dědického práva a listiny o zrušení těchto právních jednání a také listiny o povolání 

správce pozůstalosti nebo vykonavatele závěti, nejsou-li obsaženy v závěti, a listiny o 

jejich zrušení.  

 Každý notář, který právní jednání pro případ smrti sepsal nebo takovou listinu 

přijal do úschovy je povinen bez zbytečného odkladu dálkovým přístupem zapsat do 

této evidence jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, a trvalý 

pobyt pořizovatele; nemá-li trvalý pobyt, jeho bydliště, označení listiny, datum sepsání 

listiny, je-li v listině uvedeno, běžné číslo seznamu listin o právních jednáních pro 

případ smrti a jméno, příjmení a adresu notářské kanceláře notáře, u něhož je listina 

uložena. Jde-li o listinu o povolání správce pozůstalosti nebo vykonavatele závěti, pak 

do evidence zapíše také jméno, příjmení, datum narození a bydliště tohoto správce 

pozůstalosti nebo vykonavatele závěti, případně název, sídlo a identifikační číslo, jedná-

li se o právnickou osobu a jsou-li tyto údaje v listině uvedeny. 

 Notář, který je po úmrtí zůstavitele podle § 101, odst. 1 ZŘS pověřen jako 

soudní komisař provedením úkonů soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti, zjistí, 

zda je v evidenci evidováno právní jednání pro případ smrti, který notář má tuto listinu 

u sebe uloženou a požádá tohoto příslušného notáře o její publikaci.  

 Evidence právních jednání pro případ smrti poskytuje pořizovateli jistotu, že se 

notář jako soudní komisař, který projednává jeho pozůstalost, včas dozví, zda zůstavitel 

zanechal nějaké právní jednání pro případ smrti. Zůstavitel tak nemusí předem nikoho 

informovat, že nějaké právní jednání pro případ smrti učinil a kde tuto listinu uschoval. 

 Tato evidence má však územní limity, neboť jsou v ní evidovány pouze listiny o 

právním jednání pro případ smrti sepsané českými notáři nebo uložené u českých notářů 

a český notář projednávající pozůstalost se nedostane k informacím o závětech 

sepsaných u zahraničních notářů.  De lege ferenda je možné spekulovat o tom, že po 

datu účinnosti evropského nařízení č. 650/2012 o dědictví s mezinárodním prvkem, 

které se bude vztahovat na dědická řízení zahájená počínaje dnem 17. srpna 2015 a 
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jistém sjednocení přeshraničních dědictví si praxe vyžádá propojení evidence v rámci 

Evropské unie. 135  

                                                 
135 KLEIN, Š. Evidence právních jednání pro případ smrti. Ad Notam 5/2014, s. 17 
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8 Závěr 

Cílem této mé práce byla snaha o nastínění úpravy nových institutů dědického 

práva, které jsou u nás buď zcela nové, nebo nebyly dlouhá desetiletí součástí našeho 

právního řádu a pro které je shodná povinná forma veřejné listiny, resp. notářského 

zápisu. Občanský zákoník předepisuje povinnou formu notářského zápisu pro řadu 

institutů dědického práva, pro dědickou smlouvu, zřeknutí se dědického práva, listinu o 

ustanovení správce pozůstalosti a v některých případech je zákonem stanoveno, kdy 

závěť musí mít formu notářského zápisu. Právě dědické právo je tradiční oblastí 

notářské činnosti v České republice. Díky dlouhé tradici činnosti notářů jako soudních 

komisařů včetně období existence státního notářství mají v České republice notáři ze 

všech právních profesí největší praxi a zkušenosti v oblasti dědického práva. Při 

sepisování listin o právním jednání pro případ smrti tak uplatňují své zkušenosti 

z projednávání pozůstalosti, vnáší do listin o právním jednání pro případ smrti právní 

jistotu a poskytují zůstaviteli právní rady, které směřují zejména k předcházení 

případným majetkovým sporům mezi dědici v budoucnosti.136 

V této své práci u každého konkrétního institutu dědického práva, pro který 

zákon předepisuje povinnou formu veřejné listiny (notářského zápisu) poukazuji na jeho 

výhody a úskalí a současně uvádím povinné obsahové a formální náležitosti tak, aby 

každý z těchto institutů při pozůstalostním řízení obstál. Ustanovení dědického práva se 

dříve nebo později dotknou každého z nás a znalost těchto nových institutů dědického práva 

je tedy vhodná a praktická. 

  Zdrojem a inspirací této mé práce byly především aktuální odborné články 

zabývající se danou problematikou, zejména časopis českého notářství Ad Notam, 

vydávaný Notářskou komorou České republiky, literatura pojednávající o starší právní 

úpravě a starší judikatura použitelná na současný právní stav, neboť aktuální judikatura 

pochopitelně ještě chybí. Také jsem při zpracování této mé práce hojně využívala aktuální 

odbornou literaturu, která se úpravou daného tématu zabývá; komentáře a důvodovou 

zprávu k občanskému zákoníku, komentář k notářskému řádu a zákonu o zvláštních řízeních 

soudních.   

                                                 
136 TLÁŠKOVÁ, T.: Proč mají notáři a notářské zápisy v dnešní době stále smysl, Ad Notam, č. 1/2009, 

s. 1 a násl. 
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Nespornou výhodou nové úpravy dědického práva je různorodost způsobů, 

kterými zůstavitel může pořídit o svém majetku a mnohem rozsáhlejší pořizovací 

svoboda. Tím občanský zákoník prokazuje mnohem větší respekt k vlastnictví, než 

tomu bylo za předchozí právní úpravy. Pořízení pro případ smrti by se tak do budoucna 

mohla stát poměrně komplexními dokumenty.  

  Nová úprava dědického práva však na druhou stranu vyvolává velké množství 

nejasností a otázek, na které často nelze najít jednoznačnou odpověď a nelze ani 

předpovědět, jak se k řešení některé konkrétní otázky postaví soudy vyšších instancí.  

  Domnívám se a zároveň doufám, že přes určité nedostatky bude nové dědické 

právo pro občany přínosem, neboť otevírá řadu nových možností pro to, aby mohli 

uspořádat svůj majetek pro případ své smrti podle svých představ. Jsem toho názoru, že 

tyto velmi zásadní změny v dědickém právu, spočívající mimo jiné ve velké 

proměnlivosti možností nakládání s majetkem zůstavitele oproti zákonné dědické 

posloupnosti, jsou krokem správným směrem. 
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Resumé 

Notářský zápis jako obligatorní forma právního jednání pro případ smrti 

 

Účelem této mé diplomové práce je pojednat o právních jednáních pro případ 

smrti, která pro svou platnost vyžadují povinně formu notářského zápisu, se stručným 

vysvětlením jednotlivých institutů. 

Předkládaná práce je rozdělena do osmi kapitol, přičemž první kapitola začíná 

úvodním slovem, kterým je tato práce stručně představena a uvádí čtenáře do dané 

problematiky.  

Druhá kapitola pojednává o významu notářského zápisu o právním jednání pro 

případ smrti a poukazuje na výhody sepisu těchto listin profesionálním právníkem, jakým 

notář bezpochyby je, ve srovnání s úskalími a riziky, které mohou na pořizovatele těchto 

listin čekat, rozhodnou-li se pro formu listiny soukromé. V rámci této kapitoly také 

poukazuji na důkazní sílu veřejné listiny oproti listině soukromé a závěrem uvádím stručný 

výčet povinných náležitostí notářského zápisu o právním jednání pro případ smrti včetně 

oprávnění k nahlížení a zapůjčení těchto notářských zápisů. 

Kapitola třetí se podrobně zaobírá „staronovým“ institutem dědické smlouvy, její  

historií a stručným porovnáním s institutem darování pro případ smrti. 

Čtvrtá kapitola této mé práce věnuje pozornost zřeknutí se dědického práva, 

zřeknutí se práva na povinný díl a dopadům tohoto zřeknutí na dědice a jejich potomky, 

přičemž jedna podkapitola je věnována otázce zřeknutí se dědického práva pouze ke 

konkrétní věci, která není dosud jednoznačná. 

Pátá kapitola pojednává o závěti, zejména pak o případech, kdy zákon pro platnost 

závěti vyžaduje formu notářského zápisu. 

Správce pozůstalosti je popsán v kapitole šesté, která se věnuje zejména povolání 

správce pozůstalosti veřejnou listinou, ale dále také ustanovení správce pozůstalosti soudem 

a stručnému srovnání s vykonavatelem závěti. 

Předposlední sedmá kapitola čtenáře seznamuje s Evidencí právních jednání pro 

případ smrti, kterou spravuje a vede Notářská komora České republiky. 
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Poslední kapitolou této mé diplomové práce je závěr, ve kterém jsou shrnuty 

všechny postřehy a poznatky, které jsem na základě jejího psaní získala. 
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Summary 

Notarial deed as an obligatory form of juridical act for disposition mortis causa 

 

The purpose of my thesis is to discuss about juridical act for disposition mortis 

causa which for its validity requires mandatory form of notarial deed with a brief 

explanation of particular institutes. 

Submitted work is divided into eight chapters, the first chapter begins with a 

foreword by which is the work briefly introduced and shows the readers in the issue. 

The second chapter discusses about the importance of a notarial deed of juridical 

act for disposition mortis causa and highlights the benefits of drafting these documents 

by professional lawyer, such as notary, in comparison with risks that might come if the 

acquirer of these documents decides for a private form. In this chapter I also show on 

the probative force of public documents compared to private documents. In conclusion 

of this chapter is a brief list of the mandatory requirement of a notarial deed of juridical 

act for disposition mortis causa, including authorization to admit and lend these notarial 

acts. 

The third chapter deals in detail the “old-new” institute of contract of 

inheritance, its history and a brief comparison with the institute of donation mortis 

causa. 

The fourth chapter of my work pays attention to renunciation of the right of 

succession, renunciation of the right to obligatory part and to repercussion of this 

renunciation to heirs and their descendants. One section of this chapter is devoted to the 

issue of renunciation of the right of succession only to a particular thing, while this 

issue is still not clear yet. 

The fifth chapter deals with testaments, especially with the cases where law for its 

validity requires the form of a notarial deed. 

Administrator of inheritance is being described in the sixth chapter which focuses 

mostly on appointing an administrator of inheritance by public document as well as 
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appointing an administrator of inheritance by court and a brief comparison with an executor 

of testament. 

The penultimate chapter seven of this thesis acquaints readers with the Evidence of 

juridical act for disposition mortis causa which manages and leads the Notarial 

Chamber of the Czech Republic. 

Finally the last chapter of this thesis is the conclusion, which summarizes all the 

reflections and pieces of knowledge which I have gained while making this work. 
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